
 

Udtalelse fra FH Hovedstadens repræsentantskab d. 23. november 2022: 

FH Hovedstadens repræsentantskab ønsker alle folketingsmedlemmer tillykke med valget.      

Vi imødeser og efterlyser politisk handling fra Folketinget på 10 specifikke områder, for at få løst en række 

udfordringer for lønmodtagerne på det danske arbejdsmarked. Vi indstiller til, at de folkevalgte tager 

opgaven på sig. 

De 10 specifikke områder er følgende: 

1. Et reelt kvalitetsløft af ungdomsuddannelserne, akademi-, erhvervs- og professionsuddannelserne, 

og deres omdømme, så vi igen kan tiltrække en bred skare af unge mennesker til 

produktionsvirksomheder, den grønne omstilling og sundheds- og velfærdsområderne. 

 

2. Flere midler til en permanent sikring af arbejdsmiljøet. En markant bedre kontrol udført af 

Arbejdstilsynet. En mere konsekvent håndtering af lovbrud på arbejdsmiljøloven, samt en sikring af, 

at arbejdsmiljølovens afsnit om arbejdsgivernes forpligtigelse til at sikre valg af 

arbejdsmiljørepræsentanter - håndhæves. 

 

3. Et betydeligt løft i kvaliteten af den individuelle vejledning af uddannelsesmuligheder for ledige og 

mennesker med behov for jobskifte og/eller revalidering. Fokus på borgerne fremfor systemet og 

rigid kontrol. 

 

4. Et langt større fokus på ’security’ i flexicurity modellen, så der sikres et ordentligt forsørgelses-

grundlag for mennesker, som er havnet i ledighed eller sociale omstændigheder, som helt eller 

delvist udelukker selvforsørgelse. 

 

5. Opførelse af gode, sunde og grønne boliger i alle 98 kommuner - til en husleje, der kan betales af 

helt almindelige lønmodtagere. Vi ønsker et permanent prisstigningsloft på det private 

boligudlejningsmarked. 

 

6. Langt større fokus på mistrivsel blandt børn, unge og udsatte grupper – igennem forebyggelse og 

tidlig indsats. 

 

7. En forbedring og udbygning af retten til tidlig pension, således at alle, der har boet i Danmark i 15 

år og med minimum 42 års anciennitet på arbejdsmarkedet, kan modtage tidlig pension frem til 

folkepensionsalderen, som i øvrigt ikke må stige yderligere.  

 

8. En hurtig udbygning af grøn energi, så der sikres stabile forbrugerpriser. 

 

9. Arbejdskriminalitet skal undgås på danske arbejdspladser gennem øget samarbejde mellem politi, 

arbejdstilsyn og skat.    

 

10. Vi efterlyser aktiv politisk handling ifht. ligestilling og ligeløn i Danmark. 
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