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Forslag til udvalg

Forslag til overordnet opgave

Transport og bosætning

Hvordan skal den fremtidige bystruktur og infrastruktur se ud for hele
landet, så det sikres, at vi får et Danmark i balance transport- og
bosætningsmæssigt – herunder hvilken udvikling skal der være for
boligformer i såvel byer som på landet.

Klima-, energi- og miljø

Klima og energi
Hvordan skal fremtidens energisektor udvikles, så vi kan opfylde
FN’s klimamål, der er indgået ved FN’s klimatopmøde – herunder
hvilken fremtid er der for lagring af vedvarende energi og for
den danske
oliesektor.

Vækst, erhverv
og
arbejdsmarked

Beskæftigelse

Videregående uddannelser
og forskning

Hvordan skabes fremtidens brobygning mellem forskning og det samfund,
som resultatet af forskningen skal virke i, sådan så der også kan etableres
virksomheder på baggrund af forskning?

Integration

Hvordan sikres en bedre integration af flygtninge og indvandrere i Danmark
i fremtiden? – hvilke værktøjer bliver afgørende i denne indsats?

Udenrigs, udvikling,
sikkerhed og forsvar

Socialdemokratiet har foreslået en europæisk solidaritetspagt for at
vende udviklingen i Europa. Pagten indeholder tre målsætninger:

Hvordan sikrer vi, at alle kommer med på fremtidens arbejdsmarked –
også de ufaglærte. Hvordan kan flere gå fra ufaglært til faglært, så
efterspørgslen efter uddannet arbejdskraft kan imødekommes?

1. Bund under den effektive selskabsskat
2. Opgør med skattely
3. Bekæmpelse af social dumping
I lyset af dette forslag, hvordan kan EU's fremtidige udvikling bevæge sig
mere i retning af en social markedsøkonomi?
Et nyt geopolitisk billede tegner sig i Arktis med gradvist øget
internationalt fokus. Hvordan sikres og håndteres en fredelig regional
udvikling i Arktis?
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Kultur

Hvilke kommunale pejlemærker for kulturpolitikken skal udvikles i
fremtiden? (dette skal ske i samarbejde med de socialdemokratiske
kulturpolitikere i byrådene.)

Køn og Ligestilling

Hvordan får vi i fremtiden brudt op i det kønsopdelte arbejdsmarked og
uddannelsesvalg – geografisk er der udfordringer med drengene, der bliver
og pigerne, der rejser væk?
Videreudvikling af Projekt Helga (inkl. netværk for de
kvindelige medlemmer efter valget)

Social- og sundhed

Sundhed
Hvordan mindskes uligheden i sundhed i fremtiden, såvel socialt som
geografisk? Og hvordan kan vi sikre højere og mere ensartet kvalitet i de
nære sundhedstilbud?
Ældre og det specialiserede område
Hvordan mindskes uligheden i pleje og ydelser i fremtiden med stigende
ældre andel af befolkningen? Og hvordan mindskes uligheden på det
specialiserede område for familier med handicappede

Børn- og undervisning

Børn og undervisning
Hvordan får vi styrket folkeskolen som den samlende
uddannelsesinstitution på grundskoleområdet i fremtiden, og hvordan
hjælper vi de 15 % af en ungdomsårgang, der ikke umiddelbart er i stand
til at tage en studentereksamen eller en erhvervsuddannelse efter
folkeskolen?

PES Danmark netværk
Kirkepolitisk netværk
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Såfremt de nye retningslinjer for udvalgene vedtages, skal der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af:
• Partisekretær, Jan Juul Christensen
• 1 repræsentant fra hver region
• 1 repræsentant fra folketingsgruppen
Navne på overstående sendes på mail til Susanne Baudier senest mandag d. 23. januar.

13. – 14.
januar

Endelig godkendelse af de justerede retningslinjer for udvalgene
Godkendelse af udvalgsstruktur og funktionsperiode Godkendelse
af overordnede opgaver for hvert udvalg
Nedsættelse af arbejdsgruppe til indstilling af udvalgssammensætning
Godkendelse af tidsplan

26. januar

Mail til alle medlemmer om muligheden for at søge om optagelse i partiets udvalg
(udsendes via regionerne).

1. marts

Frist for indsendelse af ansøgning til regionsbestyrelserne.

5. april

Arbejdsgruppen mødes og laver indstilling til HB vedr. udvalgssammensætning

24. april

De nye udvalgssammensætninger og udpegninger af formænd og næstformænd
godkendes endeligt på HB-mødet

1. maj

De nye udvalg træder i funktion

21. juni

Hovedbestyrelsen godkender kommissorier for samtlige udvalg

Efterår 2018

Hovedbestyrelsen evaluerer på udvalgsstrukturen

Ultimo 2018

Udvalgene afslutter deres arbejde
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