
Beretning for PØUs arbejde 2018-19 
 

Af Hans Genefke & Anders Hadberg 

 

Indledning 

På generalforsamlingen i marts 2018 besluttede PØU en arbejdsplan, der indeholdt 2 proaktive dagsordener og 

11 reaktive dagsordener, jf. bilag Arbejdsplan med vedtagne ændringer.  

 

Arbejdsplan 

Proaktive dagsordener 

• Pensionssystemet 

• Den politiske regnemaskine 

Reaktive dagsordener 

• 100-dagesplanen 

• Erhvervsudspil 

• Beskatning af fonde 

• Reform af finanssektoren 

• En ny krise på vej?  

• Globaliseringsprogram 

• Opfølgning på arbejdet med konkurrencestaten 

• Feministisk økonomi – opfølgning 

• Borgerløn 

• Kommunal og regional produktion og service 

• Erhvervspolitiske omstillingspapirer 

 

Mødeaktivitet.  

Udvalget har afholdt ordinære udvalgsmøder på følgende datoer:  

• 23. maj 2018 

• 20. august 2018 

• 18. september 2018 

• 8. oktober 2018 

• 18. februar 2018 

Derudover har udvalget afholdt – eller bidraget til afholdelse af – en række offentlige møder: 

• Onsdag d. 19.september 2018. Finansministerens blå regnemaskine. Offentligt møde. Literaturhaus, Nørrebro. 

Arr.: Enhedslisten Region Hovedstaden, Folketingsgruppen, Solidaritet, PØU. Oplæg: Pelle Dragsted og 

Rune Lund. Kommentar: Katarina Juselius. Ca. 140 deltagere. 



• Onsdag d. 9. oktober 2018. Finansministerens blå regnemaskine. Offentligt møde. Aktivitetscentret Ny Skivehus, 

Skive. Arr.: Enhedslisten Skive. Oplæg: Per Bregengaard. 11 deltagere. 

• Mandag d. 26. november 2018. For fede til at fejle – Hvad gør vi ved Danske Bank & Co. Offentligt møde. 

Verdenskulturcenteret, Nørrebro. Arr.: Folketingsgruppen, Region Hovedstaden og PØU. Oplæg: Christoph 

Ellersgaard og Pelle Dragsted. 108 deltagere. 

• Tirsdag d. 27. november 2018. For fede til at fejle – Hvad gør vi ved Danske Bank & Co. Offentligt møde. Røde 

Hus, Hillerød. Arr.: Folketingsgruppen, Region Hovedstaden og PØU. Oplæg: Cristoph Ellersgaard og Pelle 

Dragsted. Ca. 70 deltagere. 

• Lørdag d. 12. januar 2019. Bliv klædt økonomisk på - til valgkampens diskussioner. Offentligt arrangement. 

Østergades forsamlingshus, Middelfart. Arr. PØU. Oplæg: 1. Økonomien i Enhedslistens 100-dagsplan v. 

Victoria Velasquez og Jonas Kylov Gielfeldt. 2. Hvad gør vi ved en rådden finanssektor? v. Søren Kolstrup. 

3. Finansministerens blå regnemaskine v. Mai Villadsen og Jonas Kylov Gielfeldt. 4. Et feministisk blik på 

økonomi, systemkritikken v. Per Bregengaard. ca. 50 deltagere. 

• Onsdag d. 6. februar 2019. Et feministisk blik på økonomi. Offentligt møde. Kulturhus Køge. Arr.: 

Enhedslisten i Køge. Oplæg: Per Bregengaard. 18 deltagere. 

Pensionssystemet 
Der blev nedsat en arbejdsgruppe med JCJ som tovholder. Arbejdsgruppen fremlagde et papir på mødet den 19. 

september 2018 med efterfølgende diskussion, hvor Frank Aaen deltog som opponent. 

Den politiske regnemaskine 

Udvalget bidrog til udgivelsen af ”Den politiske regnemaskine”, som blev lanceret på et offentligt møde på 

Christiansborg den 15. maj 2018, hvor PØU var garanteret pladser. Lanceringen af rapporten satte gang i en 

større debat i pressen om nødvendigheden af ændringer i de regnemetoder, som anvendes af de økonomiske 

ministerier. PØU arrangerede sammen med Enhedslisten Region Hovedstaden, folketingsgruppen et offentligt 

møde den 19. september på Nørrebro, København, med repræsentanter for folketingsgruppen og 

økonomiprofessor Katarina Juselius om ”Finansministerens blå regnemaskine”. Der deltog anslået 140 

mennesker. Per Bregengaard har desuden skrevet en Pixibog om regnemaskinerapporten – ”Finansministerens 

højreorienterede regnemaskine”, som udkom september 2018 på Solidaritets forlag.  

100-dagesplanen 
PØU var i 2017-18 inddraget i udformningen af 100-dagesplanen. Den færdige 100-dagesplan blev endvidere 

sendt til orientering til PØU den 23. april inden lanceringen på årsmøde 2018.  

Erhvervsudspil 

På udvalgsmødet den 23. maj 2018 præsenterede Pelle Dragsted ”Udspil: Demokratiske virksomheder” som et 

udkast til debat. Udspillet er endnu ikke blevet offentliggjort, men forventes lanceret marts/april 2019.  

Beskatning af fonde 
På udvalgsmødet den 23. maj 2018 præsenterede Rune Lund et forslag til udspil om beskatning af fonde. Med 

input fra PØU blev udspillet lanceret i juni 2018 og omtalt af bl.a. Altinget.  

Reform af finanssektoren 
På udvalgsmødet 20. august 2018 diskuterede PØU et udkast til disposition for udspil til reform af 

finanssektoren på baggrund af et skriftligt oplæg, som folketingsgruppen havde købt hos Cevea. Udspillet til en 

reform af finanssektoren blev lanceret den 17. december 2018 på et møde på Christiansborg. I skrivende stund 

arbejder Per Bregengaard og Søren Kolstrup på en læs-let-version af udspillet. Et udkast til publikationen ”Fra en 

farlig til en samfundsgavnlig finanssektor” blev drøftet på udvalgsmødet 18. februar 2019.  

En ny krise på vej?  
PØU har ikke produceret noget på dette punkt. 



Globaliseringsprogram 
På udvalgsmødet den 18. september 2018 diskuterede PØU det første udkast til globaliseringsprogram. På 

udvalgsmødet 8. oktober 2018 blev punktet igen drøftet.  

Opfølgning på arbejdet med konkurrencestaten 

Per Bregengaard og Margit Kjeldgaard præsenterede på udvalgsmødet 8. oktober 2018 et udkast til et papir med 

titlen ”Hvordan skal vi ernære os? ” 

Feministisk økonomi – opfølgning 
Der er afholdt et offentligt møde 6. februar 2019 i Køge EL afdeling.  

Borgerløn 

Per Bregengaard har gennem Enhedslistens Nørrebros afdelinger bidraget til offentligt møde om borgerløn den 

11. oktober 2018. Udvalget har ikke behandlet sagen ellers.  

Kommunal og regional produktion og service 
PØU har ikke produceret noget på dette punkt. 

Erhvervspolitiske omstillingspapirer 

PØU har ikke produceret noget på dette punkt. 

 


