
Eksamensspørgsmål nr. 1 – Politik 

 

Tema: Valgkamp og Velværd 

 

1) Redegør for Kirsten Brosbøls holdninger vedrørende velfærdsstaten, og for hvorfor hun 

mener at der skal bruges flere penge på velfærd. 

 

2) Forklar forskellen på en universalistisk/socialdemokratiske og en residual/liberalistisk 

velfærdsstat.  

 

3) Diskuter nogle selvvalgte problemstillinger som velfærdsstaten står overfor. 

 

 

 

Bilag:  JP Århus, 21.08.2007 Debat: Vi har råd til velfærd, af Kirsten Brosbøl, 

Folketingsmedlem (S) 

 



JP Århus | 21.08.2007 | JP Århus | Side 19 

Debat: Vi har råd til velfærd 

Af Kirsten Brosbøl, Folketingsmedlem (S) 

RENGØRING HVER tredje uge. Dårligere normeringer i daginstitutionerne. Større pres på de offentligt ansatte med 

risiko for øget nedslidning og stress. Det kan blive realiteterne i en række østjyske kommuner til næste år, hvis de 

bebudede besparelser på de kommunale budgetter gennemføres.  

Flertallet af kommunerne i Østjylland forventer besparelser. F.eks. forventer Odder Kommune at skulle spare 16 mio. kr., 

Skanderborg 35-50 mio. kr., og Syddjurs 55 mio. kr.  

Mange troede, at det værste var overstået med sidste års besparelser, der fulgte i kølvandet på kommunalreformen og 

udligningsreformen, men nu kan vi altså konstatere, at den kommunale økonomi og dermed velfærdens kerneydelser 

fortsat er under voldsomt pres. Så meget, at flere borgmestre – også borgerlige – har varslet skattestigninger for at 

dække underskuddet. En udmelding, der bør give anledning til selvransagelse i regeringskontorerne.  

 

 

Betaler nok i skat  

Danskerne betaler allerede nok i skat til at kunne forvente et ordentligt serviceniveau. Derfor er udviklingen helt vanvittig 

og uanstændig i en situation, hvor vores samfund er rigere end nogensinde. Vi har råd til ordentlig velfærd. 

Milliardoverskuddet i statskassen vokser år for år.  

Det, der er behov for, er en ny regering, der er villig til at investere i vores fælles velfærd. Det er nu, vi skal genskabe 

tilliden til den offentlige sektor – så medarbejderne ikke flygter, og så borgerne ikke fravælger de offentlige tilbud. For 

den fri og lige adgang til offentlige serviceydelser er kernen i det velfærdssamfund, som skaber sammenhængskraft, 

udvikling og tryghed i Danmark.  

Socialdemokraterne har sat nye, ambitiøse mål for vores fælles velfærdssamfund. Vi har formuleret 29 konkrete 

velfærdsrettigheder på fem af velfærdssamfundets kerneområder: børn, folkeskole, sundhed, ældre og socialt udsatte.  

For eksempel skal ældre have ret til rengøring en gang om ugen, børn skal have ret til gratis, sund mad i 

daginstitutionerne, og der skal være ret til omgående udredning og behandling af livstruende sygdomme, f.eks. kræft.  

Kommunerne vil selvfølgelig få fuld økonomisk kompensation fra staten til de ekstra omkostninger, det kræver at opfylde 

disse rettigheder.  

Og prisen for bedre velfærd? Ja, den er, at man ikke også kan få skattelettelser. Den pris er Socialdemokraterne klar til 

at betale. Vi vælger velfærd frem for skattelettelser.  



Eksamensspørgsmål 2 – Politik 

 

Tema: Ideologier 

 

1) Redegør for Politikens forklaring på Statsministerens/Venstres succes. 

 

2) Forklar forskellen på liberalisme og socialisme. 

 

3) Diskuter hvilke positive/negative konsekvenser det har at de store partier er rykket ind imod 

midten.   

 

Bilag: Politiken  18.04.2008 Ledende artikel: Prisen for succes 

 



Politiken | 18.04.2008 | A-forsiden | Side 1 | 335 ord | artikel-id: e0f86f98 

Ledende artikel: Politiken mener: Prisen for succes 

10 år med Anders Fogh 

Af ts 

Venstre og Anders Fogh Rasmussen fejrer i dag et 10-års jubilæum. Så længe har Anders Fogh været formand for 

Danmarks Liberale Parti.  

Succesen er håndgribelig: statsministerposten, tre valgsejre til samme politiske koalition, Venstre som landets største 

parti og udsigt til mere af det samme. Man behøver ikke være medlem af Venstre for at få øje på, at vores statsminister 

er en usædvanlig dygtig politiker; velforberedt, strategisk tænkende og på lange distancer udstyret med den 

pragmatisme, der er nødvendig for at regere forhandlingssamfundet Danmark. Som det så ofte er tilfældet, er 

hovedårsagen til succesen identisk med medaljens bagside: Det hele er blevet muligt takket være den faste alliance med 

Dansk Folkeparti. Det har givet stabilitet og handlefrihed. Men det har også medført blokpolitik og værdipolitiske skred.  

Set med Venstre-øjne har succesen en høj pris. Groft sagt har partiet droppet både den økonomiske og den politiske 

liberalisme. Det er svært at komme i tanke om en eneste reform, der har ændret balancen mellem offentligt og privat og 

indfriet Cepos’ forventninger. Det er tilsvarende nemt at få øje på den svækkede retssikkerhed i forbindelse med kampen 

mod terror samt intolerancen og de indskrænkede menneskerettigheder i udlændingepolitikken.  

DEN LIBERALE deroute bekymrer ikke flertallet af danskere. De har hæftet sig langt mere ved Foghs accept af 

velfærdsstaten og ved de gode økonomiske tider. Grundlæggende har Fogh da også været en globaliseringsvenlig 

pragmatiker i indenrigspolitikken.  

Men manden bag ’Minimalstaten’ har vist kastet sit ideologiske engagement over i udenrigspolitikken. Her har Anders 

Fogh ikke nøjedes med at overtage den aktivistiske udenrigspolitik, som østblokkens sammenbrud gjorde naturlig. Han 

har ført Danmark i krig i Irak, og hans stejle kurs i Muhammedkrisen har givet Danmark en aggressiv profil i 

Mellemøsten, som vi som skandinaver er helt uvant med. Her har Anders Fogh taget den korsfarerrolle på sig, han 

opgav i indenrigspolitikken.  

Hvordan historikerne vil gøre så sammensat et regnebræt op, er for tidligt at sige. Afgørende for helhedsindtrykket bliver 

formentlig, om Anders Fogh Rasmussen får sig en europæisk karriere i forlængelse af den danske. 

 



Eksamensspørgsmål 3 Politik 

 

Tema: Meningsmålinger 

 

1) Redegør med udgangspunkt i bilag A for hvad der er Ekstrabladets læseres holdning til 

Villy Søvndal. Redegør herefter med udgangspunkt i bilag B, for hvordan det er gået de SF 

siden folketingsvalget. 

 

2) Forklar forskellen på de to undersøgelser i henholdsvis bilag A og B. 
 

3) Diskuter hvilken mulighed for indflydelse SF ville få hvis meningsmålingen i bilag 2 var et 

valgresultat. 
 

 

 

Bilag A: Ekstra Bladet  12.03.2008 Nationen har talt:: Vi vil ha’ Villy 

Bilag B:  nyhederne.tv2.dk 30.05.2008 Måling: Flertal til oppositionen 

 



Bilag A 
Ekstra Bladet | 12.03.2008 | Reportage | Side 6  

Nationen har talt:: Vi vil ha’ Villy 

Nationen har talt: To ud af tre i net- afstemning mener, Søvndal er bedre 

egnet end Thorning som statsminister 

Hellere Villy end Helle. Opbakningen til SF’s folkekære formand er ikke til at tage fejl af blandt brugerne af Ekstra Bladets 

læserpanel nationen!.  

I en netafstemning med 4755 deltagere mener to ud af tre, at Villy Søvndal ville blive en bedre statsminister end Helle 

Thorning-Schmidt, selv om S-furien officielt er oppositionens kandidat til posten.  

– Han minder da i det mindste om en socialist, hvorimod Helle ikke har nogen som helst lighed med en sosu’er eller en 

håndværker. Nærmere minder hun om en, der lige kigger ind efter sin powershopping, skriver Jan Kristensen i en 

kommentar.  

 

 

Alle mediers darling  

Selv er han dog ikke en af de mange, der for tiden overvejer at stemme på SF. Partiet står lige nu med de bedste 

meningsmålinger i mands minde – og har på papiret overhalet selv scialdemokraterne. Enkelte nationen!-medlemmer 

råder dog til forsigtighed:  

– Søvndal er i øjeblikket alle mediers darling. Han har positiv medvind. Han siger en masse fine ord, men der skal også 

handling bag. Ved vi, hvad Villy vil, når det kommer til stykket, lyder en af læser-kommentarerne. fba@eb.dk  

mailto:fba@eb.dk


 
 

Bilag B 

Måling: Flertal til oppositionen 

http://nyhederne.tv2.dk/politik/article.php/id-9094352.html?menu 09/06/08 

30-05-08: 13:59 | opd. 30-05-08: 16:20 | af: krbe 

  Mandater nu Pct. Nu Pct. 21-24/4 2008 Valget 13/11 2007 

Soc.dem 44 24,4 23,6 25,5 

Radikale 9 5,3 4,3 5,1 

Konservative 18 9,9 9,8 10,4 

SF 32 17,7 18,8 13,0 

Krist.dem.   0,6 0,4 0,9 

DF 22 12,5 14,4 13,8 

Venstre 46 26,1 26,0 26,3 

Ny Alliance   1,0 0,4 2,8 

Enhedslisten 4 2,2 2,1 2,2 

Øvrige   0,3 0,2 0,0 

Politisk meningsmåling 26.-29. maj 2008 

MEGAFON har for TV 2 spurgt 1.004 repræsentativt udvalgte vælgere 26.-29. maj 2008, hvem de vil stemme på ved et 

folketingsvalg nu 

 

http://nyhederne.tv2.dk/politik/article.php/id-9094352.html?menu


Eksamensspørgsmål 4 - økonomi 

 

Tema: Økonomiskpolitik. 

 

1) Redegør for hvilket billede der tegnes af dansk økonomi i bilaget. 

2) Forklar hvilken økonomisk betydning det vil have at genindføre den Særlige Pensions 

Ordning. 

3) Diskuter hvad regeringen kan gøre for at undgå overophedning. 

 

 

Bilag: MetroXpress København, 27.05.2008,   Dansk økonomi er ude af balance 

 

 



metroXpress København | 27.05.2008  | Side 39  

Dansk økonomi er ude af balance 

Regeringen forventer lavvækst fremover 

UBALANCE. Regeringen kan kun håbe på, at danskerne vil holde pengepungen i lommen samt, at den generelle 

efterspørgsel i samfundet aftager.  

Det vil kunne forhindre en løn- og prisspiral, der er meget skadelig for danske virksomheders konkurrenceevne og 

eksporten. I modsat fald vil den aktuelle tendens til stigende inflation og store lønstigninger som følge af mangel på 

arbejdskraft skabe grundlag for et langvarigt økonomisk tilbageslag med stor stigning i arbejdsløsheden.  

I sin nye ' Økonomisk Redegørelse' tegner regeringen et billede af dansk økonomi i ubalance. Risikoen for et grimt 

økonomisk tilbageslag er nævnt, men generelt tror regeringens økonomer på en blød landing efter flere år med kraftigt 

blus under de økonomiske kedler. Nedgangen i den internationale økonomi, inflationen og de høje oliepriser skal på 

forunderlig vis hjælpe dansk økonomi med igen at komme i balance i forhold til manglen på arbejdskraft.  

Derfor er nedgangen i den økonomiske vækst ikke en katastrofe, men en simpel nødvendighed, konstaterer regeringen.  

Selv om dansk økonomi har kurs mod lavvækst, er presset på arbejdsmarkedet øget over de seneste måneder, og 

ledigheden er faldet til et rekordlavt niveau, som ingen økonomer havde drømt om kunne være muligt. Der er tydelige 

tegn på overophedning.  

» Det er på den baggrund centralt, at efterspørgselsvæksten nu bremser op, og at presset på løn- og prisstigningerne 

dermed efterhånden kan dæmpes, « skriver regeringens økonomer.  

Manglen på arbejdskraft har sat sig som en prop i virksomhedernes konkurrenceevne.  

Stigende lønninger gør det svært for eksporten.  

Når der tages højde for udviklingen i produktiviteten og valutakursen, er lønkonkurrencen skønsmæssigt svækket med 

over 35 procent til og med 2008, fremgår det af redegørelsen om udviklingen de seneste par år.  

På trods af overophedningstegn har regeringen ikke selv tænkt sig at bremse op i forbruget for at lette presset på 

arbejdsmarkedet.  

RITZAU  

Tvangsopsparing  

Fra 2009 vil regeringen genindføre den Særlige Pensions ordning ( SP), der betyder, at der skal spares en procent op af 

bruttolønnen.  

SP-ordningen har været suspenderet i en årrække.  

Tvangsopsparingen for 2009 kommer samtidig med de skattelettelser, som især var et ønske fra regeringspartiet de 

konservative.  

 

 



Eksamensspørgsmål 5 - Økonomi 

 

Tema: økonomisk politik 

 

1) Redegør udfra bilag A og B for hvordan de økonomiske vismænd (Det Økonomiske Råd) 

opfatter den økonomiske situation, og for hvad der er regeringens reaktion på vismændenes 

opfordringer.   

 

2) Forklar konsekvenserne af henholdsvis en lempelig/ekspansiv og en stram/kontraktiv 

finanspolitik. Inddrag her evt. bilag C 

 

3) Diskuter om der er andre tiltag end finanspolitiske der kan afhjælpe manglen på 

arbejdskraft.   

 

 

Bilag A: Nyhedsavisen, 28.05.2008,  Nedtur på vej for dansk økonomi 

Bilag B: Århus Stiftstidende | 28.05.2008 Ingen løfter om finanslov 

Bilag C: Det økonomiske kredsløb



Bilag A 

 

Nyhedsavisen | 28.05.2008 | 2. sektion | Side 1 | 137 ord | artikel-id: e108abab 

Nedtur på vej for dansk økonomi 

Den økonomiske fest er ved at ebbe ud, lyder det i ny rapport fra de 

økonomiske vismænd. 

Af Nadia Mathiasen nama@avisen.dk 

Udviklingen i den danske økonomi har været udsædvanligt gunstig de senere år, men den tid er forbi. Det er budskabet i 

de økonomiske vismænds forårsrapport, der udkom i går.  

I 2010 ventes der op mod 30.000 flere ledige, og den økonomiske vækst er aftagende.  

Derfor opfordrer vismændene regeringen til at bruge færre penge i den offentlige sektor, nedsætte folkepensionen og 

stramme dagpenge- og efterlønsregler.  

 

 

Mangel på arbejdskraft  

Hos Konservative vil man lytte til rådet om at holde igen med udgifterne.  

»På den ene side har den økonomiske vækst været høj i en periode, hvilket på flere og flere områder har givet mangel 

på arbejdskraft. Omvendt er der mange tegn, ikke mindst i den internationale økonomi, på, at væksten begynder at 

aftage. Derfor skal vi føre en meget forsigtig finanspolitik i den kommende tid,« siger finansordfører Lars Barfoed.  

 

 

 

 

Bilag B 

 

Århus Stiftstidende | 28.05.2008 | 1. sektion | Side 26  

Ingen løfter om finanslov 

København: Finansminister Lars Løkke Rasmussen (V) vil ikke love at stramme finanspolitiken med fem-seks milliarder 

kroner næste år, som de økonomiske vismænd anbefaler.  

Han vil være agtpågivende, men regeringen vil fortsætte små reformer som jobplan for at få flere i arbejde.  

»Vismændene er meget vise. De kan allerede prognosticere (forudsige, red.), hvad vi fremlægger i august. Det kan jeg 

ikke engang selv. Der er behov for at udvise agtpågivenhed,« siger finansministeren til Ritzau.  

Væksten tager lidt af de næste år. Ingen økonom havde forudset en rekordlav ledighed på 1,9 procent uden stærkt øget 

inflation. Derfor vil regeringen fortsætte reformer for at skaffe arbejdskraft, siger han. /ritzau/  

 

 



Bilag C, Det økonomiske kredsløb 



 Eksamensspørgsmål 6 - Økonomi 

 

Tema: Teknologisk udvikling og konkurrenceevne 

 

1) Redegør udfra bilaget for hvordan dansk møbelindustri har reageret på konkurrencen fra 

vækstøkonomier som Brasilien, Rusland, Kina og Indien. 

2) Forklar hvorfor det nogen gange kan betale sig at beholde produktionen i Danmark fremfor 

at udflytte den.  

3) Diskuter hvilken betydning det har for Danmark at mange ufaglærte job forsvinder. 

 

 

 

Bilag: Licitationen - Byggeriets Dagblad,  07.04.2008:  Industri-fremtid: Udflytning er ikke 

afgørende 

 



 Licitationen - Byggeriets Dagblad | 07.04.2008 | Licitationen | Side 8 | 485 ord | artikel-id: e0f17a35 

Industri-fremtid: Udflytning er ikke afgørende 

Den danske møbel- og træindustri står over for store udfordringer, men 

outsourcing er ikke nødvendigvis en løsning 

Af Christian Brahe-Pedersen cbp@licitationen.dk 

Taberbrancher!  

Den benævnelse fik træ- og møbelindustrien for to år siden i en analyse fra den internationale investeringsbank Goldman 

Sachs. Sammen med skovbrug forventede banken, at de tre brancher bliver kastet ud i svidende konkurrence og store 

omstruktureringer i de kommende år.  

Brancherne er således præget af mange ufaglærte medarbejdere og ikke mindst hård konkurrence fra vækstøkonomier 

som Brasilien, Rusland, Kina og Indien. Samtidig har brancherne produkter, som er i direkte priskonkurrence med resten 

af verden.  

Dermed risikerer træ- og møbelvirksomhederne at blive rendt over ende af udenlandske konkurrenter, som udelukkende 

konkurrerer på pris og ikke kvalitet, hvis ikke den danske træ- og møbelindustri i højere grad specialiserer sig.  

 

Stor opmærksomhed  

Ovenstående kunne lyde som ganske dystre udmeldinger for den danske træ- og møbelindustri, og der er da også grund 

til at råbe vagt i gevær, hvis brancherne skal klare morgendagens udfordringer. Men med de rette strategier kan 

virksomhederne klare sig. Det fastslår analysen Mod alle odds om den danske træ- og møbelindustris strukturelle 

udfordringer, som BAT-kartellet netop har udgivet.  

Analysen konkluderer, at det kræver stor opmærksomhed på en lang række områder at drive træ- og møbelvirksomhed i 

Danmark i dag.  

Virksomheden skal have gennemtænkt en langsigtet strategi for ikke bare den daglige drift, men også strategier, der er 

tilpasset de enkelte markeder, som virksomheden agerer på.  

 

Bedst og billigst  

En nærliggende tanke i træ- og møbelindustrien har været, om udflytning af produktionen er en måde at overleve på.  

I analysen indgår interviews med 11 virksomheder inden for møbel- og træindustrien, og analysen viser, at udflytning blot 

er én mulighed for at skabe større resultater på bundlinjen.  

Nogle af virksomhederne anvender outsourcing i stor stil f.eks. BoConcept, som producerer plademøbler. Virksomheden 

har 40 pct. af sin produktion på sine fabrikker i Ølgod og Herning, mens resten købes hos underleverandører i Danmark 

og udlandet. Sidstnævnte vælges ud fra, hvem der er bedst og billigst, og der produceres efter tegninger og design 

udviklet i Danmark.  

Derimod har Innovation Randers A/S, der producerer designede polstermøbler, etableret fabrikker i USA og Kina for at 

være tæt på de markeder, hvor møblerne sælges. Det skyldes et ønske om at reducere både virksomhedens 

lønomkostninger og udgiften til at transportere varerne til de udenlandske markeder.  



 

 

Mere automatisering  

Men udflytning er langt fra det eneste forklaring på de interviewede virksomhedernes succes. Fem af de elleve 

virksomheder anvender outsourcing, men for de øvrige foregår produktionen i Danmark.  

Outsourcing til lavtlønslande medfører således udgifter til etableringsomkostninger og flere udgifter til bl.a. oplæring, 

kvalitetskontrol, logistik og transport. Disse udgifter overstiger ifølge analysen virksomhedernes forventninger, fordi der 

er en stor spildprocent.  

Denne kan undgås ved i stedet at lave mere automatisering, som betyder færre ansatte. Når årsagen til udflytning er 

besparelse på løn, kan lønandelen minimeres gennem automatisering.  

Hele konkurrencesituationen kræver derfor, at virksomhederne efterrationaliserer og nøje overvejer en langsigtet strategi 

frem for udelukkende at tænke fra dag til dag.  



Eksamensspørgsmål 7 – Politik 

 

Tema: Ideologier 

 

1) Med udgangspunkt i bilag A, gør rede for Rune Stubagers forklaring for hvorfor SF har 

erobret nogle af Det Radikale Venstres vælgere. 

 

2) Forklar SF’s og Det Radikale Venstres placering på henholdsvis den fordelingspolitiske og 

den værdipolitiske højre-venstre skala, inddrag evt. bilag B. 

 

3) Diskuter hvilken af de to skalaer der er mest afgørende for vores opfattelse af partierne. 

 

 

Bilag A: JP Århus,  15.11.2007: Det Radikale Venstre + velfærd = SF 

Bilag B: Højre-venstreskala i fordelings- og værdipolitik 

 



JP Århus | 15.11.2007 | JP Århus | Side 12 | 310 ord | artikel-id: e0c095e0 

Det Radikale Venstre + velfærd = SF 

Overlap: Noget tyder på, at de radikale vælgere ville have mere end 

venstreorienterede værdier, vurderer valgforsker. 

Af Af  

 

 

SF og Det Radikale Venstre ligger begge helt ude på den værdipolitiske venstrefløj.  

De to partier har stort set de samme holdninger til emner som u-landsbistand, lov og orden, miljø og udlændinge. 

Værdipolitiske emner som disse spiller en stadig større rolle, når vælgerne skal sætte deres kryds.  

 

 

Det store tema  

Men hvorfor får det ene parti så et historisk godt valg, mens det andet næsten halveres i det kommende folketing?  

Svaret er valgets store tema - velfærd - som netop ikke er en del af den vigtige værdipolitik..  

Ph.d. og valgforsker på Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, Rune Stubager, forklarer, at de fleste 

mennesker har et såkaldt værdisæt. Det vil sige, at man har nogle grundværdier, som flere forskellige partier kan 

repræsentere. Vælgerbefolkningen kan så skifte rundt mellem de enkelte partier alt efter, hvilket emne der er i fokus.  

»De vælgere, der tidligere har stemt på de radikale på grund af værdipolitikken, kan få en tilsvarende værdipolitik hos 

SF, men en anden velfærdspolitik. Når velfærden kommer i fokus, og der generelt er god stemning omkring Villy 

Søvndal, så kan vælgere, der ligger i dette politiske område, forholdsvis nemt skifte over,« forklarer Rune Stubager.  

 

 

Samme mekanisme  

Dansk Folkepartis lidt overraskende fremgang på den yderste, værdipolitiske højrefløj kan ifølge Rune Stubager 

forklares med de samme mekanismer, som ligger bag SF's succes.  

Begge partier har draget fordel af velfærdstemaet, men har appelleret til to vidt forskellige vælgergrupper på de 

værdipolitiske emner, hvor Dansk Folkeparti som vanligt har fokuseret mest på udlændingespørgsmålet.  

Det mest overraskende ved dette valgresultat er ifølge Rune Stubager, at VKO-blokken ser ud til at kunne fortsætte uden 

at skulle støtte sig til Ny Alliance.  

»Jeg tror, at konflikten blev skærpet omkring blokkene. Det blev et mere rent valg. Og så var Ny Alliances meldinger 

måske ikke helt skarpe nok den seneste uges tid,« siger Rune Stubager om årsagen til den blå bloks succes, der 

desuden er bemærkelsesværdig, idet velfærds-temaet traditionelt ligger godt til Socialdemokratiet.  

 

 



Bilag B:  - Højre-venstreskala i fordelings- og værdipolitik 



Eksamensspørgsmål 8 - Politik 

 

Tema: ideologi 

1) Redegør for de to syn på lighed/ulighed der fremføres i bilag A og B 

2) Forklar liberalismens syn på lighed/ulighed 

3) Diskuter hvilke fordele/ulemper stigende ulighed vil have på det danske samfund. 

 

Bilag A: Nyhedsavisen,  03.09.2007: Foghs afløser vil have skat på 25 procent  

Bilag B: Urban Øst | 04.10.2007 Karen J: Uligheden skal mindskes 

 



Bilag A 

 

Nyhedsavisen | 03.09.2007 | 2. sektion | Side 11 | 314 ord | artikel-id: e0b1514f 

Foghs afløser vil have skat på 25 procent 

Valgkamp Venstremanden Kasper Krüger, der har arvet Foghs 

valgkreds, vil have skatten ned på 25 procent. Stigende ulighed er ikke 

et problem, mener han 

Af Leny Malacinski og Morten Skærbæk mosk@avisen.dk 

Stigende ulighed er ikke noget problem i det danske samfund. En af Venstres nye folketingskandidater gentager nu det 

budskab, som socialminister Eva Kjer Hansen (V) tidligere er blevet banket på plads af statsministeren for at melde ud.  

»Jeg har nogle liberale grundsynspunkter, jeg ikke kan gå på kompromis med. Og stigende ulighed er ikke et problem. 

Lighed er ikke et mål i sig selv, for det betyder bare, at alle får det lige dårligt,« forklarer Kasper Krüger.  

Han begynder i dag sin valgkamp med busreklamer i København, selvom valget endnu ikke er udskrevet.  

Han forsøger for fjerde gang i træk at komme i Folketinget, denne gang fra statsminister Anders Fogh Rasmussens (V) 

hidtidige valgkreds Glostrup, som nu er slået sammen med Ballerup.  

 

 

Skat på 25 procent  

Hans vigtigste mærkesag er at sætte skatten.  

»Folk har ganske enkelt et moralsk krav på at beholde en større del af deres penge selv. De skal have skattelettelser, 

fordi det gavner dem selv, og ikke fordi det gavner staten,« forklarer han, der på længere sigt helst ser skatten sat ned til 

omkring 25 procent.  

34-årige Kasper Krüger blev kendt i offentligheden, da han for nogle år siden som direktør for Sky Radio kæmpede en 

hård, men forgæves, kamp mod staten om public service-kravene. Ifølge Nyhedsavisens oplysninger vil han putte op til 

to millioner i sin valgkamp, men det vil Kasper Krüger ikke selv bekræfte. Billigt bliver det dog ikke.  

 

…  



 

Bilag B 

 

Urban Øst | 04.10.2007 | 1. sektion | Side 16 | 290 ord | artikel-id: e0b84062 

Karen J: Uligheden skal mindskes 

Socialministeren vil arbejde for større lighed over de næste ti.  

Den økonomiske ulighed i Danmark skal mindskes i løbet af det næste årti. Det lover Venstres ny socialminister, Karen 

Jespersen, som dermed gør med op med sin forgænger Eva Kjer Hansens udtalelser om, at ulighed skaber dynamik i 

samfundet.  

»Det er afgørende, at man fører en økonomisk helhedspolitik, som har sørget for, at langt flere kontanthjælpsmodtagere 

og folk med svagere forudsætninger er kommet i arbejde. Det er inden for den ramme, at jeg meget gerne vil bidrage til, 

at vi om 10 år har et samfund med mindre ulighed, end vi har i dag,« sagde socialministeren under Folketingets 

spørgetid.  

Karen Jespersen forsvarer VK-regeringens generalieblad med, at selv om uligheden er steget under denne regering, så 

steg den endnu mere under de daværende Nyrup-regeringer i 1990’erne.  

 

… 

  

Ifølge Karen Jespersen mindskes uligheden ikke nødvendigvis ved at forbedre forholdene for folk på 

overførselsindkomster. Hun mener snarere det modsatte:  

»Mange af de her mennesker har jo siddet i en lejlighed, der gjorde, at det var for dyrt for dem at tage et job, fordi 

overførselsindkomsten var højere end mindstelønnen. Derfor handler det om at sikre, at man bor i en bolig, som man har 

råd til at betale. Men man gør jo folk en bjørnetjeneste, hvis man giver dem så høj en ydelse, at de ikke har råd til at tage 

et job til mindstelønnen,« sagde Karen Jespersen.  

Ritzau  



Eksamensspørgsmål 9 – Økonomi 

 

Tema: Velfærdsstaten 

1) Gør rede for de forskellige syn på brugerbetaling i sundhedsvæsenet der fremføres i bilaget 

2) Forklar karakteristiske træk ved den liberalistiske/residuale og den 

socialdemokratiske/universalistiske velfærdsmodel. 

3) Diskuter hvad indførelse af brugerbetaling indenfor sundhedsvæsenet, vil betyde for 

opbakningen til vores velfærdsstat. 

 

 

Bilag: Nyhedsavisen, 17.05.2008: Borgerlige: Ulighed i sundhedsvæsenet er vejen frem 

 



Nyhedsavisen | 17.05.2008 | 2. sektion | Side 4 |  

Borgerlige: Ulighed i sundhedsvæsenet er vejen frem 

Sundhed * Det er helt i orden, at nogle kan købe sig til bedre og 

hurtigere behandling på en privat skadestue, mener borgerlige. 

Sundhedsforsker kritiserer holdningen for ikke at tage hensyn til 

mangel på læger og sygeplejersker 

Af Per Thiemann peth@avisen.dk 

Danskerne skal ikke længere have lige adgang til sundhedsvæsenet.  

Vi skal sørge for, at nogle kan købe sig til bedre og hurtigere behandling end andre. Sådan lyder reaktionen fra flere 

borgerlige, efter at Nyhedsavisen i går kunne afsløre, at Danmarks første private skadestue åbner på Frederiksberg til 

august.  

»Alle vinder på det. Dem, der betaler selv på den private skadestue, kommer jo hurtigere frem. Men dem, der ikke bruger 

den private skadestue, kommer også hurtigere frem, for ventetiden bliver mindre i det offentlige, når nogle træder ud af 

køen og over i det private,« siger cheføkonom Martin Lundby Hansen i den borgerlige tænketank Cepos.  

 

 

Brugerbetaling, ja tak  

Efter hans vurdering skal der indføres meget mere brugerbetaling i sundhedsvæsenet. Cepos' beregninger viser, at hvis 

væksten i det offentlige fortsætter med at stige, som den gør nu, vil politikerne i 2030 være nødt til at indkræve 115 

milliarder kroner mere i skat.  

»Brugerbetaling er den eneste løsning, der er ingen vej udenom. Det er oplagt, at folk skal betale for ydelser, de vil have, 

ud over, hvad det offentlige tilbyder. Hvis det betyder, at opbakningen til velfærdsstaten forsvinder, er det jo folks eget 

valg,« siger Mads Lundby Hansen.  

Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K), sagde i går til Nyhedsavisen, at det er et problem, hvis private skadestuer 

skaber større ulighed. Men det møder modstand i ministerens eget parti.  

»Private skadestuer er med til at skabe større ulighed, men jeg er dybt uenig med ministeren i, at større ulighed er et 

problem. Så længe de svageste har det godt, så er det intet problem, at de rige får det bedre,« siger Rune Kristensen, 

formand for Konservativ Ungdom.  

Argumenterne fra Cepos og Konservativ Ungdom holder ikke, vurderer ekspert Martin Strandberg-Larsen.  

Selvom nogle køber sig ind på private skadestuer og træder ud af køen til de offentlige skadestuer, så bliver ventetiden 

ikke kortere for dem, der sidder tilbage.  

»Det ville kun gælde, hvis der var nok læger og sygeplejersker, og det er der ikke. Hvis lægerne bruger mere tid i det 

private, betyder det bare, at der er færre læger til dem, der er tilbage i det offentlige,« siger Martin Strandberg-Larsen, 

der forsker i sundhedssystemer ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.  



Eksamensspørgsmål 10 – Økonomi 

 

Tema: økonomiskpolitik 

 

1) Redegør for hvordan de økonomiske fremtidsudsigter ser ud ifølge Politiken. 

2) Forklar hvorfor stigende oliepriser giver prisstigninger på andre varer end olie.  

3)  Diskuter hvilke politiske tiltag man kan føre for at bremse inflation, og hvilke ulemper disse 

ville medføre. 

 

Bilag: Politiken | 27.05.2008: Ledende artikel: Flashback 

 

 

 



Politiken | 27.05.2008 
Ledende artikel: Flashback 

1970’erne stikker sit grimme ansigt frem 

Af ø  

Mens 1980’erne tilsyneladende kan fejres i det uendelige, har 70’erne aldrig for alvor fået et comeback. Med god grund. 

70’erne var på mange måder et møgårti. Ikke mindst i økonomisk forstand. Den triste blanding af lav vækst, stor 

arbejdsløshed og galoperende inflation er ikke noget at ønske sig tilbage til.  

Derfor er det heller ikke spor sjovt, at et af 70’ernes spøgelser nu er dukket op igen: den høje inflation. I går vurderede 

regeringen i Økonomisk Redegørelse, at risikoen for overophedning i form af inflation er taget til.  

Danmark oplever de største prisstigninger i otte år. På et år er forbrugerpriserne steget over 3 procent. Og de fleste 

andre steder i verden vokser priserne med et tocifret procenttal. Særlig indbyggerne i udviklingslande er hårdt ramt, fordi 

det især er fødevarerne, der stiger i pris. Samtidig er energipriserne røget i vejret. En tønde råolie koster nu 135 dollar. 

Det er en fordobling på blot et år.  

Inflation går dog ikke kun ud over købekraften. Typisk udløser det også krav om øgede lønstigninger. Og det var netop 

denne spiral af stigende inflation og stigende lønkrav, der såede gift for verdensøkonomien i 70’erne og medvirkede til at 

skabe massiv arbejdsløshed. Med høj inflation følger nemlig en høj rente. Og en høj rente bremser virksomhedernes lyst 

til at investere i nye job.  

INDTIL NU er inflationen i Danmark langt fra de 9-10 procent, som man oplevede i 70’erne. Og hvis verdensøkonomien 

går ned i gear – som de fleste økonomer forventer – er der grund til at tro, at prisstigningerne bremses. Mange overser 

dog, at verdensøkonomien er på vej ind i en ny fase efter i 15 år at have nydt godt af Kinas indtog på verdensmarkedet.  

Kina tilførte verdensøkonomien en enorm mængde billig arbejdskraft, hvilket betød, at verdensmarkedet i en lang 

periode blev oversvømmet af billige varer. Det holdt inflationen nede. Men i takt med at kinesernes velstand vokser og de 

kinesiske lønstigninger tager fart, ebber de positive effekter for resten af verdensøkonomien ud.  

Den kedelige nyhed er, at højere renter er det eneste rigtig effektive middel mod stigende inflation. Vi må derfor forvente, 

at verdens centralbanker over den kommende tid skruer op for renten, hvilket vil reducere den økonomiske vækst og 

skabe stigende arbejdsløshed. Problemet er, at hvis ikke renten sættes i vejret nu for at bremse inflationen, vil 

konsekvenserne blive endnu værre. Som vi så i 70’erne.  

 



Eksamensspørgsmål 11 – Politik 

 

Tema: Meningsmålinger/partier 

 

1) Redegør for hvordan det ifølge bilaget går for SF, beskriv desuden i grove træk hvordan 

man fortager en meningsmåling. 

2) Forklar hvordan man finder frem til hvem der skal være statsminister og hvilke partier der 

skal være i regeringen. 

3) Diskuter om det altid er de partier der er i regeringen der har mest indflydelse. 

 

Bilag: Jyllands-Posten Vest, 15.03.2008: Vælgerne: Søvndal er oppositions- lederen 

 



Jyllands-Posten Vest | 15.03.2008 | 1. sektion | Side 1 

Vælgerne: Søvndal er oppositions- lederen 

Meningsmåling: Danskerne ser SF 's formand, Villy Søvndal, som leder 

af oppositionen, men succesen får ikke SF til at pege på Søvndal som 

statsminister. 

Af ANNE METTE SVANE  

Under valgkampen for fire måneder siden stod socialdemokraternes formand, Helle Thorning-Schmidt, som 

oppositionens ubestridte leder og statsministerkandidat, men nu har SF 's formand, Villy Søvndal, overhalet Thorning.  

39,7 pct. af vælgerne udpeger Søvndal som lederen af oppositionen, mens 35,7 pct. peger på Thorning, viser en måling 

foretaget af Rambøll Management for Morgenavisen Jyllands-Posten.  

Men Søvndals popularitet hos vælgerne ændrer ikke på, at SF peger på Thorning som statsministerkandidat ved det 

kommende valg, fastslår gruppeformand, Ole Sohn (SF).  

»Målingen viser et nyt parløb mellem Villy og Helle, men SF, socialdemokraterne og de radikale kan kun i fællesskab slå 

Fogh ved det kommende valg. Derfor er det vigtigste ikke, hvem vælgerne opfatter som oppositionens leder, men at vi i 

fællesskab kan udgøre et godt team,« siger Ole Sohn.  

Han afviser, at Thornings position som statsministerkandidat er svækket på trods af, at socialdemokraterne er styrtdykket 

i meningsmålingerne, mens SF er stormet frem de seneste uger.  

Vælgerne har belønnet Villy Søvndal for at sætte dagsorden i værdidebatten med kontante budskaber på integration og 

ekstremisme, mens Thorning har kæmpet for at blive mere synlig.  

 

 

Opbakning til Thorning  

»Helle er en god leder, og hun vil blive en god statsminister. Det rokker meningsmålinger, der kan gå op og ned, ikke 

på,« siger Ole Sohn.  

Socialdemokraterne ser det ikke som et problem, at Søvndal i vælgernes øjne tegner oppositionen.  

»I øjeblikket har Søvndal kolossal medvind, men det afgørende er, hvem vælgerne ser som statsministerkandidat, når vi 

kommer til valget. Alle partier i oppositionen er enige om, at Helle Thorning er statsministerkandidaten. Sådan er det,« 

siger politisk ordfører Henrik Sass Larsen (S).  

 

 

5,5 pct. peger på Vestager  

Socialdemokraterne har forsøgt at holde sig uden for det åbne skænderi mellem SF og de radikale, efter at den radikale 

leder Margrethe Vestager har angrebet Søvndal for at grave grøfter i integrationsdebatten og melde SF ud af 

oppositionen. Kun 5,5 pct. af vælgerne peger på Vestager som oppositionens leder i målingen.  

»Det går godt for SF, og det smitter selvfølgelig af på Søvndal. Hvis socialdemokraterne stod til fremgang, var Thorning 

nok også mere populær, men det er ikke interessant, hvem der vinder popularitetskonkurrencen. Spørgsmålet er, hvem 

der kan udgøre et alternativ til en midterregering, der kan samarbejde bredt. Den rolle er SF ikke i stand til at indtage,« 

fastslår den radikale næstformand, Morten Østergaard.  



Søvndal rider på en bølge af succes, og SF har overhalet Socialdemokratiet som det næststørste parti i enkelte 

målinger, men professor Ove Kaj Pedersen fra Copenhagen Business School tror ikke på, at Søvndal kan fastholde 

fremgangen og true Thorning som oppositionens leder på længere sigt.  

»Søvndal har kørt så offensiv en linje på integration og Muhammed-debatten, at jeg har svært ved at se, hvordan han 

kan fastholde momentum over længere tid. Derfor er målingerne i øjeblikket i høj grad udtryk for stemningsmålinger. Det 

svækker ikke Thorning umiddelbart, og det er ikke realistisk at se Søvndal som en seriøs statsministerkandidat,« siger 

han.  

 



Eksamensspørgsmål 12 – Arbejdsmarkedet 

 

Tema: strejke 

 

1) Redegør for B.T.’s forventninger af strejkens udfald. 

2) Forklar hvordan en arbejdsmarkedskonflikt fungerer i Danmark. 

3) Diskuter hvilke fordele og ulemper der vil være for regeringen hvis de kommer med et 

lovindgreb. 

 

Bilag: B.T. 24.04.2008: Ledende artikel: Hvad nu, Dennis? 

 



       B.T. 24.04.2008 

Ledende artikel: Hvad nu, Dennis? 

Af Henny Christensen 

Det er nu godt en uge siden, at sygeplejersker, pædagogmedhjælpere og ansatte i ældreplejen gik strejke for højere løn. 

Siden har plejehjemsbeboerne tilbragt hele dage i sengen, operationer er aflyst og børn passet af beredvillige 

bedsteforældre. Men nationen er ikke lammet, selv om konflikten har gjort hverdagen besværlig for mange.  

På hospitaler og i ældreplejen er strejken tilmed blevet afblæst en del steder, fordi nødberedskabet ikke var forsvarligt.  

Så hvad nu? Regeringen har ikke umiddelbart travlt med at gribe ind. Det synes ellers at være, hvad de to 

strejkegeneraler, sundhedskartellets formand, Connie Kruckow, og Dennis Kristensen, der taler sosuernes sag, til 

syvende og sidst regner med.  

Dennis Kristensen erklærede lige før strejken gik i gang, at konflikten godt kunne afblæses, hvis der blev nedsat en 

ligelønskommission - ledsaget af en pose penge. Siden har han så opfordret politikerne til at holde nallerne væk.  

Connie Kruckows appel til Folketinget kom i et brev, da konflikten var to dage gammel. Giv os en ekstra lønstigning og 

en ligelønskommission, lød hendes urealistiske bøn.  

Indgrebet skal nok komme. Men Kruckow og Kristensen må indstille sig på, at der ikke følger en kontant belønning med 

til de strejkende.  

Lønkommissionen kan blive et plaster på såret, som et politisk flertal kan levere. Men uden penge til at rette op på 

skæve lønninger skal der mere end almindelig god vilje til at kalde det en sejr.  

Regeringen har intet hastværk, så længe befolkningen har sympati for de strejkende, og så længe konflikten ikke er 

livstruende.  

Imens må de to fagforeningsledere se deres til tider bemærkelsesværdige strategier stillet til skue.  

Det stod således næppe i Dennis Kristensens oprindelige konflikt-drejebog, at han igen og igen skulle forsvare, at han 

valgte at sige nej til ekstra kroner til de lønhungrende sosuer. Det kan blive de kommunale arbejdsgivere, der sørger for 

den kickstart, som får regeringen til at handle.  

Kommunerne overvejer at svare igen på de ansattes strejkevåben og bruge arbejdsgivernes modtræk: At sende de 

medarbejdere, der ikke strejker, hjem i en lockout.  

Det vil være en logisk konsekvens, hvis kommunerne beslutter at slibe deres konfliktvåben.  

I så fald er en lammelse af hele den kommunale sektor tættere på - og den folkelige opbakning til de strejkende vil stå for 

fald.  

En sådan dramatisk optrapning kan blive regeringens anledning til at gribe ind. Ved at lade regeringen rydde op undgår 

kommunerne at komme under fornyet pres for at slippe ekstra kroner.  

Hvordan Kristensen og Kruckow vil håndtere sådan en afslutning på konflikten, der blev varmet op til i måneder, er en 

udfordring. De skal have en god forklaring parat.  
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