
   

Debatten 

Vi bør kigge på 

velfærden. 

Der kommer en god 

løsning i morgen 
Som alle ved 

Det har jeg 

aldrig sagt 

Det er for dårligt 

For øvrigt 

mener jeg 

Det er klart at… 



Tak  
 

Debatten er mit første rollespil og det var aldrig lykkedes uden stor hjælp fra dem omkring mig. 

Tak til min dejlige rollespilsgruppe; Rune Kaasen, Line Thøgersen, Lars Tvarnø, Maria Tvarnø, No 

Netterstrøm og Rasmus Slot for spiltest, kommentarer og opmuntring. 

Tak til Lasse Arnsdorf Pedersen for gennemlæsning og feedback. 

Og slutteligt en ekstra tak til min dejlige Rune Kaasen for støtte, sparring og alt det man ikke kan skrive. 

Synopsis 
Antal spillere: 5-6 (og 1 GM) 

Varighed: 4-5 timer (og lidt indledende forklaring) 

Stikord: Drama, indlevelse, intrige, debat. 

Beskrivelse: 

Der er valg i Danmark og valgkampen er lige skudt i gang. De 6 partiledere forbereder sig til debat. Snakken 

går på Christiansborg, alliancer formes og brydes og kampagner sættes i gang for at manipulere med 

befolkningen. Og så er der selvfølgelig debatterne, 3 store partilederdebatter har de 6 politikere til at 

overbevise befolkningen om, hvem der skal være statsminister. 

Uddybning: 

Debatten er et scenarie, der handler om det politiske spil, der foregår i løbet af et valg. Grundelementet er 

de 3 debatter, hvor partilederne i bedste sendetid skal forsøge at overbevise befolkningen om, hvordan 

landet skal styres i de næste 4 år. 

Mellem debatterne har partilederne mulighed for at indgå alliancer, følge med i medierne og påvirke 

befolkningen. 

Til sidst er der naturligvis valg og den obligatoriske dronningerunde så Danmarks næste statsminister kan 

findes. 

Disclaimer: Enhver lighed med eksisterende politiske partier eller personer er fuldstændig utilsigtet. 

Bemærk: Scenariet handler ikke om egne politiske holdninger, det er væsentligt at man fralægger sig sine 

egne holdninger og påtager sig sin karakters holdninger. Fokus for scenariet er det politiske spil, ikke 

politiske holdninger. 

System: 

Selvopfundet valgsystem.  



Introduktion 
Debatten består af 3 runder som hver tager 1-1,5 time samt en Dronningerunde.  

Hver runde er delt op i 3 faser 

1) Forberedelse  

Denne fase afspejler hvad der sker mellem de forskellige debatter. De enkelte partiledere kan gøre 

forskellige ting i denne fase, flere af disse ting involverer ikke GM, men måske de andre partiledere. 

Fasen er sat til at tage ca. 30 min. Efter 20-25 min. melder GM at fasen lukker, det betyder, at der 

er lukket for spindoktoren, de andre muligheder er åbne lidt endnu, mens GM forbereder sig til 

næste fase. 

2) Debat  

Dette er den centrale fase. En vaskeægte TV-debat, som styres med hård hånd af TV-værten aka. 

GM. Fasen bør tage 30-45 min.  

3) Temperaturmåling 

Denne fase svarer til en meningsmåling, bemærk at for tredje runde er denne fase lidt anderledes, 

der er det nemlig et valg. Fasen er sat til ca. 5 min. og kræver mest af GM. Det er en god idé at 

bruge lidt tid i forvejen på lige at sætte sig ind i, hvordan man vil gøre det, så det glider nemt. 

Efter de 3 runder er der en Dronningerunde, hvor landets nye statsminister og to ministre skal vælges. 

For at der er lidt at kæmpe om vil der på viking-con være en gul trøje til statsministeren og en pose slik til 

hver af ministrene. 

GM’s rolle 
Debatten er et spilledertungt rollespil, som GM skal man være forberedt på at være på hele tiden. 

Før spillet 
Før spillet skal man som GM udvælge ”folket”, dvs. NPC’erne. NPC’erne spiller en meget begrænset rolle i 

spillet og indgår udelukkende til at afgive stemmer (mere om dette i afsnittet Fase 3: Afstemning). For at 

give variation er der lavet en liste på 16 NPC’er, men der skal kun bruges 8, disse 8 udvælges før spillet 

starter. 

Brug derefter lidt tid på at kigger på de valgte NPC’ers holdninger, grupper dem, så du nemmere kan svare 

som spindoktor. Overvej hvad der kunne ændres hvis en debat eller en kampagne påvirker holdningerne. 

Med andre ord, hvad skal der til for at vinde stemmer eller for at flytte stemmer.  Du kan læse mere om 

NPC’er i afsnittet ”NPC’er”. 

Desuden skal der printes og klippes en del. Alle bilagene skal printes og klippes op, sørg for at have nok 

pressemeddelelser (min. 14). 

Under spillet 
Under spillet har man flere roller. 

 I forberedelses fasen er man spindoktor som skal give spillerne vejledning og sætte gang i 

kampagner. 

 I debat fasen er man tv-værten der styre slagets gang. 

 I Afstemnings fasen skal man afgive og tælle stemmer. 



 Mit råd er at huske at give lidt plads i starten og slutningen af forberedelses fasen, hvor spindoktoren er 

”lukket”. Vær’ ikke bange for at give spillerne lidt alene tid, hvor de må snakke med hinanden og selv skal 

tænke. De har rigeligt at overveje og tanker omkring hvordan deres holdninger er til de forskellige emner. 

NPC’er 
I bilagene findes en liste med 16 NPC’er. Hver NPC har 3 holdninger med en prioritet. En NPC stemmer på 

den politiker som de mener bedst repræsenterer deres holdninger, i den prioritet de står. Dvs. de prøver 

først at få deres prioritet 1 opfyldt, kan de ikke det eller kan de få den ligeligt opfyldt hos to eller flere 

forskellige partier, prøver de med prioritet 2 og dernæst 3. De vil helst have alle tre opfyldt, men det 

vigtigste er prioritet 1.  

Bemærk at debatter, pressemeddelelser og kampagner kan påvirke NPC’ernes prioriteter, så en prioritet 1 

kan blive til en prioritet 2 eller 3, eller andre tilsvarende skift. En holdning kan også ændres lidt ”Vi skal helt 

ud af EU” kan blive til ”vi skal minimere EU”, men den vil aldrig blive til ”mere EU”. 

Som GM udvælger du 8 (evt. tilfældigt) NPC’er som er dem, der bruges igennem hele spillet. Jeg anbefaler 

at gøre det på forhånd og derefter strege dem ud, du ikke bruger, samt at skrive ned de ting en spindoktor 

vil sige, hvis han bliver spurgt omkring hvilke emner der er vigtige for debatten. 

Ved hver afstemning kan bilaget bruges sådan at du i den kolonne der passer skriver hvem der er stemt på, 

brug evt. bogstavsforkortelser. 

Vær’ opmærksom på ikke at beslutte dig for hvad de valgte NPC’er vil stemme på forhånd, lad debatter, 

kampagner og pressemeddelelser påvirke NPC’erne. Evt. kan du udvælge et parti som den person ikke vil 

stemme på. Så hvis et af de andre partier bliver for tætte med det parti, så ryger de også ud i kulden. 

Introduktion til spillerne 
Dette afsnit er blot for at give et overblik over, hvad man skal huske at sige til spillerne 

1) Strukturen: Start med at fortælle om den overordnede struktur, herunder 

a. 3 runder af 3 faser 

b. De 3 faser og hvad de er 

c. Mulighederne i fase 1, herunder hvad en valgalliance er. 

d. Hvordan foregår afstemningen, herunder hvordan GM stemmer (mere om det senere) 

e. Dronningerunden 

2) Mulighed for præmie 

3) God stil at lade andre komme til GM, husk GM kan vælge at sige Spindoktoren skal til et møde. 

4) Der er meget information, det er meningen. De skal også bemærke at de ikke nødvendigvis kender 

sandheden om deres eget parti, hvis de kun kigger på deres karakterark. 

Bemærk der er ikke nogle af reglerne der er hemmelige, som sådan kunne du sende scenariet til spillerne. 

Men de bliver nok lidt rundtossede, hvis du skal forklare konceptet bag meningsmålinger. Eller går for 

meget i detaljer med tingene. 

Sæt dog god tid af til at få forklaret konceptet før i starter. Det er vigtigt at de forstår hvad valgalliancer er 

og hvordan man kan forhandle i forhold til at blive minister i stedet for statsminister. 

 



Strukturen 
I dette afsnit kan du læse mere detaljeret om de forskellige faser. 

Fase 1: Forberedelse 
Denne fase repræsenterer alt det politikere gør under en valgkamp, når de ikke lige debatterer. 

Spillerne har følgende muligheder 

1) Snak med Spindoktor (aka. GM) 

2) Læse diverse medier, analyser osv. 

3) Hænge ud på Christiansborg 

4) Lave en pressemeddelelse 

Spindoktor 
Spillerne kan vælge at tale med deres spindoktor. Spindoktoren kan give en partileder en fordel. Der er fri 

adgang til spindoktoren, men før spillet starter, bør spillerne opfordres til at give hinanden plads til at 

komme til GM. 

Hos spindoktoren kan man: 

1) Lave en kampagne der påvirker den offentlige holdning. 

GM bør sikre at kampagnen påvirker 

- Emnerne til de næste debatter. 

- NPC’ers holdninger (f.eks. ændre på prioriteter, eller dreje en holdning lidt) 

2) Blive gjort opmærksom på, hvilke emner der er vigtige for befolkningen. 

Kig på de NPC’er der er valgt og hvilke holdninger der er, giv så nogle store linjer (det kan man jo 

forberede hjemmefra). 

3) Generelt bede om hjælp inden for rimelighedens grænser. 

Presserummet 
Her kan de enkelte partiledere læse lidt om lidt af hvert. Papirerne skal ligge blandet og lidt rodet. Det er 

meningen, at partilederne skal lede efter tingene. De må også gerne forsøge at skjule ting, de ikke vil have 

frem (tabes på gulvet, ligges nederst i bunken), men dokumenterne må ikke fjernes fra det område, der er 

beregnet til Medier. 

Note: Bemærk at der ligger meget information her og særligt i starten vil spillerne være en smule 

overvældede over mængden af informationer, det er meningen. 

I bunken ligger fra bilagslisten: 

 Skabeloner til Pressemeddelelser, print mindst 14 (dvs. 7 ark)  

 En række ”avisklip” (alle avisklip ligges på fra starten) 

 Oversigt over Partierne. Findes også som en del af karakterbeskrivelserne, men tag den med alligevel. 

 Hvem har været ved magten den seneste tid. Findes også som en del af karakterbeskrivelserne, men 

tag den med alligevel. 

 En større avisartikel om valget. Findes også som en del af karakterbeskrivelserne, dog har de ikke alle 

svarene, så tag den med alligevel. 

 En større avisartikel om valget. Findes også som en del af karakterbeskrivelserne, dog har de ikke alle 

svarene og nogle af dem de har er forkerte, artiklen er rigtig. Så tag den med alligevel. 

Desuden ligges alle meningsmålinger i denne bunke efter hver fase 3. Meningsmålingerne offentliggøres 

ikke på anden vis. Brug en pressemeddelelse. 



Christiansborg 
Her kan de forskellige partier/partiledere indgå aftaler og alliancer. 

Bemærk en aftale eller alliance er aldrig mere sikker end den kan brydes. Derfor er det altid en god ide at få 

offentliggjort alliancer i en pressemeddelelse. 

Pressemeddelelse 
Pressemeddelelser kommer ud til offentligheden og påvirker derfor holdningen hos diverse NPC’er. Det 

gælder også valgalliancer. Hvis et parti har indgået en alliance med et parti som går meget imod det en NPC 

stemmer på, kan den NPC skifte holdning. 

Hvis en spiller ønsker at lave en pressemeddelelse, tager han/hun et stykke papir, skriver sin meddelelse 

ned og lægger denne blandt de andre ”offentlige” papirer. På den måde har andre partier adgang til disse. 

NOTE: Som GM skal du huske at læse disse igennem før næste debat. Jeg anbefaler at man beder spillerne 

give pressemeddelelser til GM, før de lægges i medie bunken. 

Fase 2: Debat 
En debat foregår efter nogle simple debatregler som TV-værten altid fortæller i starten af debatten. 

TV-Vært: 

”Godaften og velkommen til vores første af tre debatter frem mod valget. 

Seerne har udvalgt 2 emner til aftens debat og de er ……….. 

Debatformen er meget lige til, hver partileder får 1 minutter til at fortælle om deres partis holdning til 

emnet. Når tiden er gået vil i høre denne lyd ”Ding”, som betyder, I skal runde af. 

Når alle har præsenteret sig, vil jeg præsentere et dilemma som udgangspunkt for debatten og herefter vil 

jeg styre slagets gang og forsøge at fordele sol og vind lige. 

Er alle klar. Godt, så lad os gå i gang med aftenens første emne som er ….. 

Ved lodtrækning er det blevet bestemt at …. starter.” 

Bemærk hvor strengt reglerne bliver håndhævet er helt op til TV-værten, så længe det er godt TV er hans 

chef glad, sandheden og aftaler er mindre vigtige. 

Det er vigtigt at holde et godt tempo, når talerækken er ved at blive kort, så luk debatten selvom tiden ikke 

er gået. Erfaring fra spiltest viser, at det er en god ide at gøre opmærksom på de næste i talerækken. ”Først 

Jannie, så Peter og Mark får den sidste bemærkning” og husk så at lukke debatten, selvom nye melder sig, 

på den måde bliver spillerne mere ivrige for at komme frem med deres holdninger næste gang. 

Emner 
Erfaring fra spiltest har vist, at det er en god idé spilteknisk at have en liste af emner liggende fremme og 

begrænse udvalget af emner til denne liste. Dette hjælper både GM i forberedelse og spillerne til at danne 

holdninger for partiet. Dog skal der helst være flere emner, end der skal bruges, så partierne kan påvirke 

emnerne via. Spindoktoren. 

I bilagene findes en liste af dilemmaer som kan bruges som udgangspunkt for debatterne. Ligeledes findes 

en liste med de emner som dilemmaerne omhandler. 



Fase 3: Afstemning 
Afstemningsfasen er meget simpel for spillerne og lidt mere kompliceret for GM. 

Spillere 

Alle spillerne har to stemmer, 1 stemme for deres karakter og skal afgives ”in character”, 1 stemme er en 

del af ”public opinion” og afgives ”out of character” altså et udtryk for spillerens egen holdning.  

I bedste Robinsonstil må man ikke stemme på sig selv. 

Stemmesedler findes som bilag (de skal klippes ud). Hver spiller skal sætte 2 krydser (de må gerne være på 

samme partileder, men altså ikke en selv). 

GM 

GM repræsenterer offentligheden og har 12 stemmer i alt.   

For det første stemmer GM for de 8 NPC’er der er udvalgt til scenariet som en del af GM forberedelsen. 

(Erfaring fra spiltest viser, at det er smart for GM at stemme undervejs i debatten og så evt. skifte mening).  

Desuden har GM også fire GM-stemme. GM-stemmer afgives på baggrund af det politiske spil, og de 

argumenter, der er kommet frem. Det er altså ikke holdningsstemmer, men stemmer på hvem der pt. er 

den bedste ”politiker”. Stemmerne kan fordeles som GM synes, med flere på en eller 1 på flere. 

Meningsmåling 

Efter første og anden afstemning laves en meningsmåling. 

GM trækker 2 til 4 stemmesedler blandt dem spillerne har afgivet, vælger 3 tilfældige NPC-stemmer (evt. 

ved hjælp af 1d8), samt 1 tilfældig GM stemme (evt. ved hjælp af 1d4). Ud fra disse laves en meningsmåling 

som offentliggøres via. En pressemeddelelse.  

Valgresultat 

Efter sidste debat og afstemning opgøres valgresultatet. Husk her at GM har 4 stemmer.  

Der er afgivet 24 stemmer, 2 stemmer på en person giver 1 plads.  

Hvis nogle har indgået en valgalliance fordeles eventuelle ulige stemmer, der ellers ville være spildt, således 

at det eller de partier, der har fået flest totale antal stemmer og har et ulige antal stemmer får en stemme 

fra det eller de partier, der har fået færrest stemmer, og som har et ulige antal stemmer. I tilfælde af 

stemmelighed i en valgalliance afgøres det tilfældigt hvilket parti, der render med det ekstra mandat. 

Bemærk der kan godt være mere end to partier i en valgalliance. 

Eksempel: Partierne A, B, C og D har indgået en valgalliance og har fået følgende antal stemmer A: 3, B: 3, 

C: 3 og D: 5, i dette tilfælde får D 3 pladser, da de får overført en stemme fra et af de tre andre partier, 

desuden vil to af partierne A, B og C få en plads hver og et af partierne vil få to pladser, dette parti vælges 

tilfældigt. 

Der er mulighed for 12 pladser, men med ovenstående matematik risikerer man, at der kun bliver fordelt 9 

pladser, æv bæv, så bliver det bare sværere at blive statsminister. 



Dronningerunden 
Efter afstemningen er der en dronningerunde. Alle der har fået mindst en plads peger på en statsminister, 

den der har flest pladser der peger på vedkommende bliver statsminister. Man skal dog have opbakning fra 

mindst 4 pladser for at blive statsminister (så hvis der kun er fordelt 9 pladser kan det måske blive svært) 

desuden kan der ikke blive valgt en mindretals regering i første dronningerunde.  

Dronningerunden forløber efter følgende struktur 

1) GM forlader lokalet og sætter sig et sted væk fra gruppen. 

2) Efter 5 min kommer hver partileder (startende med den der har fået flest pladser) og fortæller 

hvem de peger på. 

3) Den der har fået flest pladser (dog overhalvdelen) der peger på vedkommende bliver statsminister, 

får trøjen og fordeler ministerposterne. Hvis ingen opfylder dette, får partilederne mulighed for at 

forhandle igen, fortsæt til punkt 4. 

4) Efter 5 min kommer hver partileder (startende med den der har fået flest pladser) og fortæller 

hvem de peger på. 

5) Den der har fået flest pladser (dog mindst 4) der peger på vedkommende bliver statsminister. Hvis 

ingen opfylder dette får partilederne mulighed for at forhandle igen igen, fortsæt til punkt 6. 

6) Efter 5 min kommer hver partileder (startende med den der har fået flest pladser) og fortæller 

hvem de peger på. 

7) Den der har fået flest pladser (dog mindst 4) der peger på vedkommende bliver statsminister. Hvis 

ingen opfylder dette får GM alt slikket og trøjen udgår, Hurra. 

Efter dette almindelig debriefing og hygge … slik kan deles   

Slutnote 
Sandheden er hvad ”folket” tror sandheden er. Bare fordi der står en ting i en artikel er det ikke 

nødvendigvis sandt. Det er et spørgsmål om hvad politikerne kan overbevise vælgerne om. 

Bemærk også at nogle af de ting der står på spillernes udleverede materiale ikke passer sammen f.eks. vil 

det som den enkelte politiker tror andre har svaret ikke nødvendigvis være det, der er blevet sagt i selve 

artiklen. Der er også nogle summer som ikke passer. Alt dette er med fuldt overlæg for at give anledning til 

misforståelser og debat.  

5 spillere 
Jeg vil mene spillet kan køres med 5 personer, men det er ikke spiltestet. Ved kun 5 spillere udgår 

Demokraterne som udgangspunkt. 

2 GM 
Det kan være en fordel at være 2 GM til dette rollespil. Det er skrevet til 1 GM, men hvis man ikke vil have 

for travlt eller måske kender en der gerne vil prøve det der GM, men ikke vil selv første gang, eller af en 

anden grund. 

Hvis man er 2 GM tager den 1 GM NPC’erne (vælger, stemmer og meningsmåling), denne GM holder også 

styr på tiden (hvornår starter næste fase, det første minut som hver partileder får i debatten). Den anden 

GM står for resten. Der er brug for noget kommunikation omkring hvad der bliver sat i gang hos 

Spindoktorerne og hvilke pressemeddelelse der kommer ud, derudover køre det ret nemt. Hver GM har så 

2 GM stemmer ved afstemninger.  



Bilag 
 

Nedenfor er en række bilag. 

Jeg har ikke skrevet bilagsnummer på, da det ikke er så kønt når spillet er i gang. 

Bilagene er som følger 

Bilag der skal ligge i ”Presserummet”: 

 Skabeloner til Pressemeddelelser, print rigeligt af denne side, så alle har mulighed hvis der skulle blive 

behov. (Bemærk skal klippes over) 

 En række ”avisklip” (Bemærk skal klippes over) 

 En række ”avisklip” (Bemærk skal klippes over) 

 En række ”avisklip” (Bemærk skal klippes over) 

 En række ”avisklip” (Bemærk skal klippes over) 

 Oversigt over Partierne. Findes også som en del af karakterbeskrivelserne, men tag den med alligevel. 

 Hvem har været ved magten den seneste tid. Findes også som en del af karakterbeskrivelserne, men 

tag den med alligevel 

 En større avisartikel om valget. Findes også som en del af karakterbeskrivelserne, dog har de ikke alle 

svarene, så tag den med alligevel. 

 En større avisartikel om valget. Findes også som en del af karakterbeskrivelserne, dog har de ikke alle 

svarene og nogle af dem de har er forkerte, artiklen er rigtig. Så tag den med alligevel. 

Bilag der skal bruges undervejs (uddeling): 

 Stemmesedler. Spillerne skal sætte to krydser, der skal kun printes en gang, der er nok. (Bemærk skal 

klippes) 

Bilag til GM: 

 NPC’er/GM stemmeseddel (Kun til GM) 

 Ark til udregning af valgresultat/meningsmåling (Kun til GM) 

 Liste over debat emner (Kun til GM) 

 Dilemmaer (Kun til GM) 

  



 

 

 

 

 

 

Bilag der skal ligge i ”Presserummet”   



Pressemeddelelse 

Pressemeddelelse 



Kontanthjælpsloft en realitet 
 
I går tredjebehandlede folketinget regeringens forslag om et kontanthjælpsloft og det blev som 
ventet vedtaget, med Demokraterne, Økologisk Folkeparti, Folkeliberalisterne og De Nye Grønne på 
ja siden. Mens både Enhedsfascisterne og De Blå Socialister stemte imod. 
 
”Med dette kontanthjælpsloft vil vi få mange flere i arbejde, det er netop det skub mange har brug 
for” udtaler Peter Fliberi fra Økologisk Folkeparti. 
”Man bliver ikke mere rask af at leve under fattigdomsgrænsen, tværtimod. Denne lov er en 
skamplet på den danske model” mener Mark Blomsterberg fra Enhedsfascisterne. 

 
Femernbroen stadig en realitet 
 
Det dyre og omdiskuterede Femernbroprojekt kører stadig for fuld kraft, efter at et forslag opstillet 
af Enhedsfascisterne sammen med Økologisk folkeparti om at stoppe arbejdet i går blev stemt ned 
af alle andre partier. 
Mark Blomsterberg fra Enhedsfascisterne udtaler kort ”spild af penge, ikke andet end penge ud af 
vinduet. ” Trine Hvid Lorensen fra De Blå Socialister udtaler ”Femernbroen er et vigtigt projekt der 
vil knytte Danmark og Tyskland tættere sammen, det vil øge handel og sikre en god og sikker vej  
gennem hele Europa fra det nordligste Norge til det sydligste Italien. ”  



 
Ingen møller i Gilleleje 
 
Søren Jørgensen fra De Nye Grønne er rasende ”Endnu en gang har folketinget fravalgt miljøet. Grøn 
energi er vejen frem og en havvindmøllepark ud for Gilleleje havn ville give god grøn energi, ikke 
bare til Danmark, men også Sverige ville kunne få gavn. ” Forslaget om en havvindmøllepark ud for 
Gilleleje havn, blev nedstemt af Økologisk Folkeparti, Folkeliberalisterne og De blå Socialister, mens 
De Nye Grønne, Enhedsfascisterne og Demokraterne alle stemte for. Peter Fliberi fra Økologisk 
Folkeparti har tidligere været stor fortaler for havvindmøller, men stemte altså imod forslaget, vi har 
forsøgt at få en udtalelse, men hans kontor siger at han desværre ikke er til at træffe. 

 
Danmark med i EUMED 
 
Folketinget vedtog i dag at Danmark skal blive en del af det omdiskuterede EUMED, EU’s nye 
medicinfælleskab. EUMED skal blandt andet sikre fælles regler for medicintilskud i hele EU og hjælpe 
til at sikre god markedsadgang for ny medicin. Mark Blomsterberg fra Enhedsfascisterne mener ikke 
det er den rette vej ”Danmark har en af de bedste tilskudsordninger, det er med til at sikre 
fremgang, da alle har adgang til den medicin de har brug for. En deltagelse i EUMED vil stille danske 
borgere ringere end de er i dag. ” Jannie Krage fra Demokraterne er meget uenig ”Nu får vi en 
mulighed for at påvirke EUMED indefra og løfte niveauet i hele EU, i et internationalt samfund som 
vores er det vigtigt, at reglerne ikke ændrer sig bare fordi man krydser en landegrænse. ” 
Udover Demokraterne valgte også Folkeliberalisterne og De Nye Grønne at stemme for forslaget. 
Enhedsfascisterne og De Blå socialister stemte imod, mens Økologisk Folkeparti valgte at afstå fra at 
stemme. 
 
 



 
Nu skal Fyn betale 
 
 
Indførelsen af Danmarks første motorvejsstrækning med betaling blev i går en realitet, da 
Folketinget besluttede at indføre brugerbetaling for kørsel på en strækning af den fynske motorvej. 
Poul Slagter Madsen fra Folkeliberalisterne udtaler ”Det vil ødelægge hele transportsektoren, at 
man skal til at betale for at køre over Fyn. Al transport fra Sydeuropa vil nu gå gennem Finland, eller 
de vil simpelthen overgå til skibstransport”. Søren Jørgensen fra De Nye Grønne er derimod meget 

glad for udfaldet ”Det er nødvendigt at få mindsket mængden af privat kørsel og godstransport på 
vores veje. ” 
Forslaget blev vedtaget med stemmer fra De Nye Grønne, Demokraterne, Enhedsfascisterne og 
Økologisk Folkeparti, mens både De Blå socialister og Folkeliberalisterne var imod. 

 
 
Børneforlig indgået 
 
 
Økologisk Folkeparti, Demokraterne og Folkeliberalisterne har i dag indgået et nyt forlig på 
børneområdet. 
”Det er vigtigt at værne om vores børn” udtaler Jannie Krage. Børneforliget, der omfatter både 
vuggestuer, børnehaver og SFO, indeholder blandt andet: Flere penge til de private institutioner, 
krav om økologisk mad i alle offentlige institutioner, krav omkring forholdet mellem børn af dansk 
herkomst og børn med anden etnisk baggrund. ”Med denne aftale sætter vi børnene i centrum” 
udtaler Peter Fliberi. 

 



 

 
Sundhedsforlig indgået 
 
Enhedsfascisterne, Folkeliberalisterne og De Blå Socialister har i dag indgået et nyt forlig på 
sundhedsområdet. 
”Der har længe været behov for flere hospitaler” udtaler Poul Slagter Madsen. Sundhedsforliget 
omfatter blandt andet: 3 nye hospitaler, egenbetaling ved besøg hos egen læge og indførelse af 
bøde ved udeblivelse fra aftaler på hospitalet. ”Folk der udebliver koster alt for meget for det 
enkelte hospital, dette vil give et incitament til at ringe og melde afbud” udtaler Trine Hvid 
Lorensen. 
 

 
 
Politiforlig indgået 
 
 
Enhedsfascisterne, Økologisk folkeparti og De Blå Socialister har i dag indgået et nyt forlig på 
Politiområdet. 
”Omsider får politiet de redskaber der skal til” udtaler Peter Fliberi. Politiforliget omfatter blandt 
andet: Mere politi i gadebilledet, Indkøb af nye moderne våben og flere penge til SSP arbejdet. ”Det 
er en rigtig god aftale hvor vi skaber mere tryghed og giver politiet midler til mere præventivt 
arbejde” udtaler Trine Hvid Lorensen. 
 



Partierne 
De Blå Socialister 

De blå Socialister blev stiftet i 1887 af Christian Peder Hansen (partiet har dog skiftet lidt navn 

undervejs).  Det er et af de ”gamle partier” der fornyer sig oftest, både hvad angår navn og politik. 

Deres mærkesager er: Lavere skat og mere velfærd. De mener, at ved at koncentrere sig om det, man 

er bedst til og løse sine problemer selv, kommer man længst, men da der samtidig er ting, man bare 

ikke er herre over, skal staten gå ind og støtte i de tilfælde, hvor den enkelte ikke kunne havde forudset 

eller beskyttet sig imod problemet. 

Vælgergruppe: Børnefamilier med høj indkomst 

Enhedsfascisterne 

Enhedsfascisterne blev stiftet i 1969 som et svar på den store mængde af gæstearbejdere der var 

begyndt at strømme til Danmark. Partiet var en af hovedkræfterne bag ”Indvandringsstoppet” som blev 

vedtaget i 1970 og gjort permanent i 1973. Partiet arbejder aktivt for at få Danmark ud af EU, øge 

grænsekontrollen, afskaffe Ulandsbistanden og lukke grænserne. Samtidig mener de, at staten er til for 

at udligne forskelle, således at de, der har behov, får støtte, og de, der har meget, betaler gildet. 

Vælgergruppe: Ældre (Særligt kvinder), lavt uddannede 

Folkeliberalisterne 

Folkeliberalisterne blev stiftet i 1933 af Jesper Fliberi. Partiet har to primære fokusområder: håndtering 

af den stigende uro i verden og sikring af privatlivets ukrænkelighed. Holdningen er, at verdens kriser 

skal løses lokalt, men at Danmark skal bidrage til det. Derudover skal staten blande sig så lidt som 

muligt, med troen på at den enkelte er bedst til at forvalte sine midler og alle ting skal løses så lokalt 

som muligt (f.eks. i kommunerne). 

Vælgergruppe: Middelklassen, særligt mænd og par uden børn 

De Nye Grønne 

De Nye Grønne blev stiftet i 2015 af Søren Jørgensen som et alternativ til Økologisk Folkeparti. Partiet 

består hovedsageligt af gamle ØFP'ere, som mener, at ØFP er blevet for populistisk. Der er tale om et 

nicheparti, som mener, at vi bør satse kraftigt på et bedre miljø og derved sikre planeten for fremtidens 

borgere. 

Vælgergruppe: Unge idealister, klimaaktivister 

Demokraterne 

Demokraterne blev stiftet i 1887 af Søren Krage. Partiet har ikke nogle ekstreme holdninger. De tror på 

velfærdsstaten og mener at vi sammen skaber det bedste samfund. De mener, staten bør sikre en hele 

livet igennem, men på en sådan måde, at hvis man kan klare sig selv, så skal man i hvert tilfælde 

forsøge. Der er tale om et solidt socialistisk midterparti. 

Vælgergruppe: Dem der har svært ved at beslutte sig eller ikke mener de kan finde det de ønsker i de 

andre partier. 

Økologisk Folkeparti 

Økologisk Folkeparti blev stiftet i 2000 af Tina Jespersen, Peter Fliberi og Lars P. Gadsted, som 

kommer fra De Blå Socialister, Demokraterne og Folkeliberalisterne hhv. Baggrunden for partiet var at 

skabe en mere grøn dagsorden. Dette er stadig en del af værdigrundlaget, men partiprogrammet har 

flyttet sig tættere på midten og appellerer nu til en større, mere moderat vælgergruppe. 

Vælgergruppe: Ældre hipstere, folk der var idealister, folk der gerne vil virke, som om de gør noget for 

miljøet 



Før valget 
De sidste 4 år har Demokraterne siddet i statsministeriet med Økologisk Folkeparti som regeringspartner og 

Enhedsfascisterne som støtteparti. Det startede faktisk ud med at Demokraterne og De Blå Socialister skulle 

danne regering, men der kunne ikke blive enighed om fordelingen af posterne, så mens forhandlingerne 

stod på fandt Demokraterne en anden konstituering. 

I forrige valgperiode var det De Blå Socialister der sammen med Folkeliberalisterne dannede regering også 

med Enhedsfascisterne som støtteparti.  

  



 

Debatemner 

 Trængsel på vejene  

 Landbrug 

 Tiggeri og hjemløse 

 Klima 

 Ældrepleje 

 Hjælp til den 3. verden 

 Børn 

 Skat 

 Integration og uddannelse 

 Integration og tryghed 

 EU eller ikke EU 

 Havvindmøllepark ved Løkken (miljø vs. Borgerne) 

 Kontanthjælpsloft 

 Militær 

 Politi 

 Uddannelse 

 Infrastruktur/den danske vejnet 

  



 

 

 

Her i valgkampen flyver det rundt med løfter og valgflæsk, men hvad mener politikerne egentlig? Hvis de 

helt selv kunne bestemme, hvordan ville de så lave en finanslov. Helt Ved Siden Af har bedt 

spidskandidaterne for hvert parti om at fordele 100 kr. på 19 kerneområder og her er hvad de svarede. 

 

Som den kvikke læser nok har bemærket, er der et par af de kære politikere, der nok skulle have deres 

skolepenge tilbage, men det kan jo være de er medregnet. 

  

Prestigeprojekter 7 0 0 10 0 0

Børnefamilier 10 10 2 1 10 1

Ældre 5 10 2 1 12 1

Forskning 8 5 8 3 5 15

Erhvervsstøtte 8 0 0 10 0 0

Dyrevelfærd 2 7 15 0 5 15

Socialhjælp 10 10 5 5 15 2

Ulandsbistand 1 0 5 10 10 5

Kultur 1 0 10 0 10 10

Landbrug 4 0 5 0 0 15

Grønne områder 0 0 15 0 0 15

Veje 6 5 3 7 10 1

Offentlig transport 4 7 12 5 5 1

Psykiatrien 5 0 5 3 1 5

Skoler 10 9 5 5 13 1

Tilbage til borgerne 15 0 0 20 0 0

Militær 1 15 0 5 1 15

Hospital 7 7 5 10 2 2

Demokraterne Økologisk Folkeparti

Politi 1 15 1

Fordeling af 100 kr. De Blå Sociallister Enhedsfascisterne De Nye Grønne Folkeliberalisterne

5 1 5



 

Der er valg til folketinget, men hvem skal man stemme på. Infomis har stillet politikere fra samtlige partier 

overfor 10 svære valg og her kan du se hvordan partierne fordeler sig. På vores hjemmeside kan du selv 

tage testen for at se hvilken politiker du er mest enig med. 

  

Farveguide:

  

Privatlivets fred er ukrænkelig

Politiet skal have de nødvendige 

redskaber.

De ældre skal føle sig trygge De  unge er vores fremtid

Erhvervsudvikling er en 

forudsætning Vi skal værne om klimaet

Vi bør satse på det vi er gode til 

og lad andre lave det andet

Vi skal være 100% 

selvforsynende

Vi skal tilbage til de danske 

værdier Vi har brug for mangfoldighed

Ingen billige kompromiser

Store problemer skal løses i 

fællesskab

Vi kan ikke tillade diktatorer at 

undertrykke en befolkning

Med samhandel sikrer vi den 

bedste fremgang

Selvbestemmelse over det 

man selv har tjent

De største skuldre skal bære det 

tungeste læs

Problemer skal løses lokalt

Vi lever i et internationalt 

samfund og bør agere derefter

Vi skal løfte i flok

Man skal selv bestemme 

hvordan der prioriteres

De Blå Socialister Enhedsfascisterne De Nye Grønne Folkeliberalisterne Demokraterne Økologisk Folkeparti



 

 

 

 

 

 

Bilag der skal bruges undervejs (uddeling) 
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Bilag til GM 

  



 
 

  

NPC Prioritet Holdning Afstemning 1 Afstemning 2 Afstemning 3

1 Det offentlige rum er for pornografisk

2 Vores børn er vores fremtid

3 Der er for dårlige parkeringsmuligheder

1 Mere grøn energi

2 Det offentlige rum er for pornografisk

3 Vi skal gøre mere for sundheden

1 Der er for mange biler på vejene

2 Mere grøn energi

3 Hårdere straffe

1 Vi skal støtte op om landbruget

2 Man skal holde hvad man lover

3 Der bliver ikke gjort nok for de ældre

1 Vi skal støtte op om landbruget

2 Der er for mange der "nasser" på samfundet

3 Vejnettet skal udvides så det passer til det øgede behov

1 Der er for meget tiggeri

2 Jeg vil selv bestemme hvad mine penge skal bruges til 

3 Det er de fremmede der bringer vold i gaderne

1 Vi skal gøre mere for at bekæmpe menneskehandel

2 Lige løn for lige arbejde

3 Vi skal tiltrække flere internationale virksomheder

1 Vi skal hjælpe tredieverdenslande

2 Forureneren skal betale

3 Alt det der politikersnak er noget vrøvl

1 Forureneren skal betale

2 Det tager for lang tid at bruge det offentlige

3 Der er for mange der "nasser" på samfundet

1 Lige løn for lige arbejde

2 Vi skal gøre mere for at bekæmpe volden i samfundet

3 Det er de fremmede der bringer vold i gaderne

1 Der er for meget forurening

2 Der er for dårlige parkeringsmuligheder

3 Vi skal gøre mere for at bekæmpe volden i samfundet

1 Vores børn er vores fremtid

2 Der bliver ikke gjort nok for de ældre

3 Der er for meget tiggeri

1 Man skal holde hvad man lover

2 Jeg vil selv bestemme hvad mine penge skal bruges til 

3 Vi skal hjælpe tredieverdenslande

1 Alt det der politikersnak er noget vrøvl

2 Der er for meget forurening

3 Vi skal gøre mere for at bekæmpe menneskehandel

1 Vejnettet skal udvides så det passer til det øgede behov

2 Vi skal tiltrække flere internationale virksomhedder

3 Vi skal gøre mere for sundheden

1 Det tager for lang tid at bruge det offentlige

2 Der er for mange biler på vejene

3 Hårdere straffe

16

10
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13

14

15
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1

2

3

NPC Afstemning 1 Afstemning 2 Afstemning 3

GM 

Stemme Husk tæller for 4
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Dilemmaer 

Trængsel på vejene  

Familien ”Hansen” er en helt normal dansk familie, med Inge på 38, Jan på 42 og børnene 

Søren og Trine på 10 og 7. 

De bor i Valby og har en bil, som Inge bruger, når hun skal til og fra arbejde på Amager. Jan er tømrer og har 

nogle gange bilen med hjem hvis han skal tidligt afsted næste morgen. 

Men det med parkering er ikke så nemt. Der hvor familien Hansen bor skal der betales P-afgift, et årligt 

beløb på 745 kr., der betales en gang om året. Når firmabilen er hjemme, skal der så desuden betales for 

parkering til den.  

Om morgenen tager Inge afsted til Amager og bruger 45 min. på en tur, der burde tage 20 min. og det 

samme hjem igen. Tæt ved 1 time brugt på at sidde i kø på de danske motorveje og hvis Inge kommer lidt 

sent ud af døren på arbejdet, er den helt gal, så må Inge nemlig stille bilen op til 1 km væk i et P-hus, hvor 

hun skal betale for parkering. Der er ganske simpelt ikke plads til bilen på den vej hvor de bor, eller lige i 

nærheden. 

 

I dagens Danmark har de fleste familier 2 biler, men det er svært at få dem parkeret og vejene fyldes op. 

Hvordan vil partierne håndtere den øgede trængsel på vejene i Danmark? 

Landbrug 

Prisen på mælk og svinekød har aldrig været lavere, forbrugerne jubler, det er dejligt at have råd til lidt 

ekstra. Men i denne forbrugsfest er der også en taber; Landmanden.  

Kasper Sørensen har egen gård i Tvis syd for Holstebro. En gård der er gået i arv fra hans oldefar til hans 

bedstefar, fra bedstefar til far og nu er det så Kaspers gård. Selvom gården har gået i arv har familien 

Sørensen sørget for at følge med tiden. Gården er økologisk og har det nyeste udstyr inden for 

svineproduktion. Desværre er fornyelse ikke billig, og sidste investering på 300.000 i et nyt anlæg til søerne 

er ved at koste Kasper gården. Med de lave priser på svinekød kan han ikke få nok ind til at kunne betale 

afdragene på sine lån. 

 

I det internationale samfund vi lever i bliver konkurrencen for landbruget hårdere og hårdere. De danske 

landmænd kan ikke følge med de billige landmænd fra Østeuropa. Hvordan vil partierne håndtere det 

stigende pres på det danske landbrug?  

Tiggeri og hjemløse 

Vi er på en gågade i en af Danmarks større byer, en stille gåtur ned ad gaden for at kigge lidt på vinduer og 

nyde dagen. I løbet af de første 20 min. bliver man mødt af ikke mindre end 4 tiggere, der prøver at fange 

ens opmærksomhed og beder så inderligt om lidt hjælp.  En mor sidder med et barn på skøddet og ser med 

bedende øjne. 

Og går man hjem lidt sent en aften, ser man dem igen, eller måske er det nogle andre. I alle gadedøre, 

busskure eller hvor de nu kan finde læ, ser man de hjemløse ligge og finde lidt ro for natten. 

 

Tiggeri og hjemløshed er et stigende problem i de danske gader. Det skaber utryghed og uro i gaderne og 

samtidig stiger volden mod de hjemløse.  

Hvad vil partierne gøre ved det øgede antal tiggere og hjemløse i Danmark. 



 

Klima 
Vi har igen i år haft en meget mild vinter. Samtidig raser der store storme rundt om i hele verden. 

Sommeren bliver varmere og vi rykker stille og roligt mod et varmere klima i Danmark. Omend det lyder 

dejligt, når man hører Shubidua synge om ”Costa Kalundborg”, betyder det også, at resten af verden 

ændrer sig, vandstanden stiger og kloden opvarmes. Global opvarmning er en realitet. 2020 klimaaftalen 

som Danmark har sagt ja til er et skridt på vejen, men er det nok, og hvad sker der efter 2020. Hvordan 

undgår vi global opvarmning og hvad er partiernes løsning på den stigende forurening. 

 

 

Ældrepleje 
Agnete er 85 og bor stadig i sin egen lejlighed i Kolding. Hun får hjemmehjælp 38 min. hver dag og så 

yderligere 33 min 1 gang om ugen. Det er den tid der er beregnet til, at Agnete kan få hjælp med at komme 

op og i tøjet (første besøg) og hjælp til at komme i seng om aftenen (andet besøg). 1 gang om ugen kan 

Agnete så vælge om hun vil have et bad og hjælp til personlig pleje, eller om hun vil have gjort rent. 

 

Spørgsmålet til jer kære partiledere er så, er det en værdig behandling af vores ældre? Hvordan mener I vi 

skal håndtere ældrebyrden? 

 

Hjælp til den 3. verden 
En verden i nød. 2,6 milliarder mennesker lever for mindre end 10 kr. om dagen. 65 millioner mennesker 

verden over er tvunget på flugt. Hungersnød og krig er hverdagen for alt for mange mennesker. Her i lille 

Danmark har vi det godt, et frodigt land med ro, hvor det største dilemma for mange er om det er kylling 

eller koteletter til aften.  

Danmark sendte i 2017 næsten 17 mia. kroner afsted til hjælp i tredjeverdenslande, men gør vi nok? 

Hvordan hjælper vi med at mindske de store uligheder, der er på verdensplan? Og er det i det hele taget 

vores ansvar? 

 

Børn 
Karoline er 5 år og går i børnehaven regnbuen. Hun er glad for at gå i børnehave, hun er glad for sine 

kammerater og for de voksne. På hendes stue skulle der være 24 børn, 2 pædagogmedhjælpere og en 

pædagog. I de tre år Karoline har været i børnehaven, har hun været på den samme stue, men med 5 

forskellige pædagoger, 4 forskellige pædagogmedhjælpere og 3 medhjælpere der ikke var uddannede, men 

blev taget ind som vikarer.  

 

Flere og flere pædagoger flytter til det private og færre og færre vælger at uddanne sig til pædagog. 

Samtidig øges normeringen, flere børn, færre voksne og færre uddannede pædagoger.  

Undersøgelser viser, at en lav normering og en god solid pædagogik i børnehaven er essentiel for at sikre 

en god skolegang. Så spørgsmålet til partierne. Prioriterer vi rigtigt når det gælder vores børn? 

 

 



Skat 
Danmark har det tredjehøjeste skattetryk blandt landene i OECD, kun Norge og Luxemburg ligger over. 

Vores offentlige udgifter er de fjerdehøjeste med lande som Frankrig og Grækenland over os. 

Når man så ser på velfærdsstaten, ligger Danmark kun på en 9. plads sammenlignet med 132 andre lande. 

Lande som Sverige, Norge og Schweiz ligger over. Det samme gør New Zealand som til gengæld har et 

skattetryk, der ligger under gennemsnittet i OECD.  

Sverige, vores nabo og det land der siges at ligne os mest, ligger med et væsentligt lavere skattetryk, lavere 

offentlige udgifter og bedre velfærd.  

 

Hvordan kan et så højt skattetryk ikke sikre en bedre velfærd, prioriterer vi vores penge rigtigt? Hvorfor 

lader Sverige til at kunne få mere for pengene? 

 

 

Integration og uddannelse 
Verden bliver mindre og mindre og flere og flere folk flytter på tværs af landegrænser, nogle af nød, nogle 

af lyst. Hermans er fra Libyen, han kom til Danmark for 5 år siden med håbet om et bedre liv. I dag tjener 

han til dagen og vejen igennem sit rengøringsfirma. ”Arbejde er vigtigt for mand, arbejde gør en til mand”. 

Herman er egentlig uddannet læge, men har ikke kunne få job med baggrund i sin Libyske uddannelse. ”Jeg 

gør rent, jeg kan redde liv, men Danmark vil have, jeg gør rent så… jeg gør rent”. 

 

Når nu vi har en mand med en uddannelse indenfor et felt hvor vi mangler hænder, skulle vi så ikke kunne 

bruge ham i Danmark? 

 

Integration og tryghed 
Når der fældes dom i retssale landet over, er efterkommere af ikke-vestlige indvandrere stærkt 

repræsenteret. Ifølge en ny rapport udgivet af Danmarks Statistik står denne gruppe for næsten 50% af den 

kriminalitet, der bliver begået i Danmark (korrigeret for alder), tallet er stadig højt men dog lavere for 

vestlige indvandrere som står for ca. 32% af den kriminalitet der begås, mens folk af dansk etnicitet står for 

ca. 15% af den kriminalitet der begås i Danmark. 

 

…..lykkes vi med integrationen i Danmark? 

 

EU eller ikke EU 
Verden bliver mindre, vi rykker tættere på hinanden, og vi nyder godt af det internationale samfund, hvor 

vi kan rejse og arbejde på tværs af landegrænser. Samtidig vokser modstanden mod EU i Europa. Briterne 

er på vej ud og flere andre lande følger spændt med for at se, hvordan det vil gå, og om de skal følge trop.  

EU har taget over på mange områder og flere og flere beslutninger bliver taget i Bruxelles. 

 

Er fordelene det værd eller har vi givet for meget magt til EU? skal vi følge Storbritannien? 

 

  



Havvindmøllepark ved Løkken (miljø vs. Borgerne) 
Familien Jørgensen har ejet Løkken campingplads i snart 30 år, men nu frygter de, at deres levebrød må 

lukke. Til sommer starter nemlig anlæggelsen af en stor havvindmøllepark få kilometer fra deres 

campingplads. Projektet har været længe undervejs, og flere områder har været i betragtning, men nu er 

planerne færdige, og projektet er klar til at starte. Et projekt på næsten 14 milliarder. Når vindmølleparken 

er færdig, forventes det at give strøm til omkring 200.000 husstande, heriblandt familien Jørgensen. Men 

selvom familien Jørgensen går ind for grøn energi og godt kan se fordelen i havvindmøller, kan de ikke se 

fordelen i at parken skal ligge lige netop der. ”Løkken er en af de meste kendte sommerferiesteder for unge 

i Danmark, dette vil ødelægge området og den kultur, der opbygget igennem mange år”. 

 

Kontanthjælpsloft 
Dorte vil gerne i arbejde igen. Det er nemlig ikke sjovt at være alenemor med to små børn og på 

kontanthjælp. Der er så meget, hun gerne vil give sine børn, men der er hverken råd til at sende den 

seksårige datter til dans eller at tage på ferie sammen. Før var hun ellers i gang med at uddanne sig til 

pædagog. En uddannelse, hun havde set frem til efter seks år som sosu-assistent. Men en diskusprolaps i 

ryggen og sklerose har sendt Dorte langt væk fra uddannelse og arbejdsmarked. 

Oven i det bliver hun nu ramt af kontanthjælpsloftet, som Regeringen med støtte fra Folkeliberalisterne og 

De nye Grønne fik indført i sidste valgperiode. ”Jeg ved ganske simpelt ikke, hvordan jeg skal klare mig. Det 

er jo ikke fordi jeg bliver rask af at få færre penge”. 

 

Militær 

Forsvars- og sikkerhedspolitik er for alvorlig til at blive reduceret til følelser for eller imod værnepligt. Den 

er dyr og uden militær betydning. Forsvaret i dag bliver brugt FN og NATO, hvor vi sender vores højt 

specialiseret professionelle soldater afsted til verdens brændpunkt eller vi sikre EU’s grænser. I 2004 

nedlagde man mobiliseringsforsvaret, som var dyrt at drive, og viste sig at have ringe værdi i et moderne 

forsvar, med højt specialiseret opgaver og komplekst udstyr. De værnepligtige sendes nu hjem efter blot 4 

måneders oplæring og uden yderligere opfølgning. 

Er værnepligten stadig relevant? Og er vi sikret hvis katastrofen rammer Danmark? 

 

Politi 

Katrine har over 100 timers overarbejde sparet op, men kan ikke få dem afspadseret. Hun kan heller ikke få 

dem udbetalt, da det er mod de regler, der er for politiets overarbejde. Hun er sådan set heller ikke 

interesseret i at få dem udbetalt. De sidste 2 år har hun knoklet for at skabe tryghed. Demonstrationer, 

terrorvagt og bandkonflikt har medført ekstra arbejde og for få ressourcer og penge gør at hun fortsat må 

ligge flere timer end hun faktisk er ansat til. 

Har politiet ressourcer nok? og hvordan får vi afviklet den kæmpe pukkel af overarbejde som ligger hos 

politiet? 

 



Uddannelse 

Tim er lige blevet færdig med folkeskolen og skal til at vælge uddannelse. Han er lidt i tvivl om hvad han vil 

vælge, men tænker det nok bliver det sikre valg, Gymnasiet. 

Lidt længere nede af gaden bor Kasper, han skal have lavet ny terrasse, men det er ikke så nemt at finde 

håndværkere. Både til små og store byggeprojekter kan vi se at manglen på tømre, smede og mange andre 

fag er stigende. Samtidigt gør flere og flere unge det samme som Tim og vælger gymnasiet, de sidste mange 

års debat, om at få en uddannelse, har vundet genhør blandt de unge, der nu flyver lige fra folkeskolen og 

ind på en gymnasialuddannelse, fortsætter med en længerevarende uddannelse for bagefter at stå som 

arbejdsløs filosof, med meget teoretisk viden og ingen praktisk erfaring. 

Hvordan sikre vi, at vi har den rigtige faglige sammensætning også om 10 år? Er mesterlære og 

arbejdserfaring ikke længere relevant for vores unge? 

 

Prestigeprojekt/infrastruktur 

En af de første ting på den nye regerings dagsorden den danske infrastruktur, når regering i starten af det 

nye år skal forhandle en ny plan for hvordan det danske vejnet skal udvikle sig de næste 5 år. 

Og der er mange ting af forhandle om; flere steder på de mindre øer trænger hovedvejen til at blive frisket 

op, afstribningen mangler og der er større huller. Men også udvidelser til det eksisterende vejnet er på 

dagsorden, motorvejen ved Odense er tæt pakket både morgen og aften og et ekstra spor kunne være 

tiltrængt også Esbjerg og Struer har meldt sig på banen med ønsket om en motorvej til at forkorte 

rejsetiden mellem de to byer med 45 min. 

Hvad har partierne tænkt sig at fokusere på når forhandlingerne starter til februar? 


