
Indsendelse af ændringsforslag 
 
 
 
Kære medlem af Liberal Alliances Ungdom! 
 
Landsmødet er Liberal Alliances Ungdoms højeste myndighed. Derfor er det også her, at rammerne 
for foreningens politik sættes. Af jer, medlemmerne. 
 
Det vil være muligt at indsende forslag til behandling af landsmødet frem til den 17. februar 2017 kl. 12:00. 
 
Alle indsendte forslag vil være medlemmerne i hænde senest 24. februar 2017 kl. 12:00. 
 
Hvad kan der ændres på landsmødet? 
 
Der kan indsendes ændringsforslag til følgende: 
 

- Vedtægterne 
- Principprogrammet 
- Resolutionerne 

 
Som noget nyt kan man også indsende erklæringer.  
 
Hvad er forskellen? 
 
1. Vedtægterne er reglerne internt i partiet. Hvordan er vi organiseret? Hvordan stemmer man? Hvad 
er vores formål? Ændringer her har vidtgående karakter og kræver derfor 2/3 deles flertal til 
landsmødet. 
 
2. Principprogrammet tegner partiets overordnede ideologi og værdigrundlag. Partiets overordnede 
politiske linje og generelle holdninger skal udformes ud fra principprogrammets ordlyd og ånd. Ingen 
politik i LAU må stride imod principprogrammet. Ændringer her har vidtgående karakter og kræver derfor 
2/3 deles flertal til landsmødet. 
 
3.  Resolutionerne er Liberal Alliances Ungdoms officielle holdning på et område indtil andet er vedtaget 
på et landsmøde. Resolutioner må ikke stride imod principprogrammet. Vedtages med ½ flertal på 
landsmødet. 
 
4.  Erklæringer er et nyt begreb på dette års landsmøde. En erklæring gælder for ét forenings år, og er 
tiltænkt som Liberal Alliances Ungdoms officielle holdning til noget konkret og nært forestående. Dette 
kunne være til en folkeafstemning, en politisk beslutning eller organisatorisk strukturering.  Vedtages med 
½ flertal på landsmødet. 
 
4. Arbejdsprogrammet tegner partiets konkrete politik på ethvert relevant område, og angiver partiets 
både specifikke og uddybede holdninger til både ideologiske og praktiske emner. Arbejdsprogrammet 
udarbejdes løbne af organisationen. Primært vil det være det politiske udvalg, som faciliterer dette, men 
alle medlemmer og lokalforeninger kan fremsætte og udarbejde ændringer samt forslag til 
arbejdsprogrammet. Arbejdsprogrammet skal følge ordlyden og ånden i principprogrammet og de til 
enhver tid gældende resolutioner, men er herudover fleksibelt og kan ændres løbende mellem 
landsmøderne. Ændringer til arbejdsprogrammet skal godkendes af hovedbestyrelsen med simpelt 
flertal, førend de kan træde endeligt i kraft. Arbejdsprogrammet kan ikke direkte ændres af landsmødet, 
og der stemmes således ikke om hverken helheden af eller delelementerne i arbejdsprogrammet til 
landsmødet.  
________________________________________________________________________________ 

http://www.laungdom.dk/foreningens-struktur/vedtaegter/
http://www.laungdom.dk/politik/principprogram/
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Eksempler på principper, resolutioner og erklæringer samt deres funktion 
 
PRINCIP: 
Lad os tage et eksempel på et princip. Et princip er partiets grundlæggende ideologiske og 
værdimæssige holdning til et givent område. Et eksempel er ”Arbejdsmarked og erhverv”: 
 
” Alle former for reguleringer og indgreb i arbejdsmarked og erhverv bør minimeres. Ingen industri bør 
understøttes med statslige midler eller særlovgivning. Staten bør i intet tilfælde blande sig i private 
konflikter og forhandlinger.” 
 
Dette sætter nogle rammer for resolutioner samt arbejdsprogrammet. Det er kernen af vores 
arbejdsmarked og erhvervspolitik. (Tip: En mulig resolution hertil kunne være, at offentlige 
myndigheder ikke skal forbydes at benytte Ryanair.) 
 
RESOLUTION: 
Lad os tage et eksempel på forskellige resolutioner. Som beskrevet, kan en resolution have til formål at 
præcisere en bestemt politik med udgangspunkt i principprogrammet, at fremhæve et bestemt politisk mål, 
eller at pålægge partiet at bevæge sig i en bestemt retning. 
 
Et eksempel på sidstnævnte er resolutionen ”intet er gratis”: 
”Liberal Alliances Ungdom ønsker at privatisere langt flere offentlige tilbud, men anerkender også, at det 
ikke nu er realpolitisk muligt. Derfor vil LAU starte udviklingen mod privatisering ved at øge 
brugerbetalingen på en række offentlige tilbud. Dette kunne eksempelvis være lån af bøger på biblioteket, 
teaterbesøg og lægebesøg. Vi skal ud over den tankegang, at offentlige ydelser er gratis. I virkeligheden, 
koster det hvert år samfundet masser af penge. Bag alle offentlige ydelser er der altid en skatteborger, der 
betaler. En øget brugerbetaling kan være med til at rette fokus på, at intet er gratis. Vi mener dog samtidig 
at for, at den øgede brugerbetaling ikke skal fungere som en reel skattestigning, så skal skatten sænkes 
tilsvarende.” 
 
Her uddybes det, at selvom vi fx ønsker en fuld privatisering af sundhedsvæsnet, kan vi godt støtte 
op omkring øget brugerbetaling som en vej hertil. Dog skal der i samme omgang være skattelettelser. 
 
Et eksempel på en politisk præcisering finder vi med resolutionen ”demokrati”: 
”Staten og kommunerne bør i højere grad benytte sig af direkte demokrati og folkeafstemninger.” 
 
Her uddyber man principperne fastsat under ”frihed og stat” og sætter nogle retningslinjer op for 
den videre udarbejdelse af partiets politik i arbejdsprogrammet. 
 
Et eksempel på et specifikt selvstændigt politisk mål ser vi med resolutionen ”juridisk abort”: 
 
”Juridisk abort skal indføres i Danmark” 
 
Her pålægger Liberal Alliances Ungdom at arbejde for at indføre juridisk abort i Danmark. 
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ERKLÆRINGER: 
En erklæring, er en tidsbegrænset meningstilkendegivelse til et bestemt emne. Vi har ingen af disse i 
øjeblikket. Et eksempel på en erklæring kunne være dette: 
 
”Liberal Alliance anbefaler et nej til afstemningen om afskaffelse af retsforbeholdet.” 
Eller 
”Der må ikke serveres ananas på pizza til arrangementer i landsforeningen” 
 
 
Afstemnings procedure 
Hvis der indsendes forskellige ændringsforslag til samme politik, eller forskellige udgaver af en ny politik, 
vil disse blive behandlet samlet. Et fiktivt eksempel ses herunder: 
 
[Forslag til resolutionsændring angående ”kørekort”: 
 
Nuværende: 
”Det nuværende alderskrav på 18 år for kørekort til bil skal sænkes. Alderen skal sænkes til 16 år, dog med 
det krav, at den nye bilist, fra alderen 16-18 år, er i følgeskab med en ældre og mere erfaren bilist. F.eks. 
en værge. Dette kunne være med til at give den unge bilist mere erfaring, og en del mere forberedelse, 
inden personen skal stå på egne ben i trafikken.” 
 
Forslås ændret til: 
 
[V1] Aldersgrænsen for kørekort bør afskaffes. - LAU Someplace, LAU Opland samt LAU Nedtur.] 
[V2] Aldersgrænsen for kørekort skal være 20 år. - Opdigtet Udvalg. 
[V3] Aldersgrænsen for kørekort skal følge myndighedsalderen. - Ib Hansen, LAU Udkant. 
 

- Forslagsstillerne må kort præsentere og argumentere for deres forslag. Herefter er der debat 
med medlemmerne. 

- Debatten foregår ved, at man stiller sig op i kø ved mikrofonen. Ordstyreren sørger for ro og 
orden samt har bemyndigelse til at stoppe talerækken. 

- Ved længere debat foretages vejledende afstemninger. 
- Man stemmer om alle forslag. man starter ved det mest vidtgående som eksemplet ovenfor 

 
Det videre arbejde 
Der er flere måder at udarbejde og fremsætte et forslag på. Man kan gøre det individuelt, som en gruppe 
eller en forening. Ligeledes kan man få flere underskrivere på ens forslag. 
 
Vi opfordrer til at holde lokale workshops eller deltage i andre lokalforeningers events omkring dette. 
Politisk Udvalg vil behandle alle indkomne forslag og sætte dem i orden frem mod landsmødet. 
 
Vi forbeholder os retten til at kontakte personer/grupperinger/lokalforeninger med ensartede forslag og 
spørge ind til muligheden for, om der kan findes enighed om samlet at støtte ét af de indsendte forslag. 
Alle forslag indsendes til LAULM18@laungdom.dk 
 
God skrivelyst - vi ser frem til jeres input! 
 
 
På vegne af Forretningsudvalget og Politisk udvalg 
Carl Andersen, Landsnæstformand 
Signe Bøgevald, Formand for Politisk Udvalg 

mailto:LAULM18@laungdom.dk

