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Referat af rådsmødet d. 23. juni 2020
Deltagere:

Anja Philip (Formand), Anita Barbesgaard, Julie Ravneberg Stokholm
(PM - repræsentanter), Elsebet Gjetting og Christian Schmidt (PM suppleanter), Erik Linde, Freja Jørgensen (A&S), Jette Gotsche (CF),
Flemming Kjærulf, Anna Marie Schou Ringive (DAF), Rikke Hvilshøj
(DIT), Søren Fauerskov Hansen (DSF), Klaus Rehkopff, Anne Lise
Knørr (DØE), Anja Putzer (DDD), Lotte Bjerrum Køie, Andreas Bech
(DM), Britta Riis (DB), Johan Hedegaard Jørgensen (DSF), Majbrit
Berlau (FH), Annette Mikkelsen (FB), Tine Segel, Torben Jensen (FKI),
Finn Borgquist (FFO), Johs Chr. Johansen, Flemming Jensen (FL),
Kern Lærkholm Petersen, Kirsten Holst Sørensen (JA), Karen Leth
(K&E), Karin Jønsson (KR), Anette Ulstrup, Line Groth-Andersen (PD),
Claus Ekman, Tue Damsø (RGO) og John Nielsen (SFB).

Sekretariatet:

Mads Reinholdt, Mette Raun Fjordside, Vagn Jelsøe, Torben
Deciderius-Poulsen, Hanne Damsted Vilsbøll, Emil Rosager Schaarup,
Vibeke Myrtue Jensen og Pia Saxild.

Ekstern:

Susanne Engstrøm, som dirigent.

1. Velkomst
Anja Philip bød velkommen til Line Groth-Andersen fra Patientforeningen Danmark,
Flemming Jensen fra Fritidshusejernes Landsforening og Lotte Bjerrum Køie fra DM –
Dansk Magisterforening samt Freja Jørgensen fra Alkohol & Samfund og Annette Mikkelsen
fra Finansforbundet, som var med som suppleanter.
Anja Philip bød desuden velkommen til Forbrugerrådet Tænks nye direktør Mads
Reinholdt. Mads Reinholdt.
a.

Valg af dirigent

Rådet valgte Susanne Engstrøm som dirigent.
b.

Valg af to valgtilforordnede

Rådet valgte Karen Leth fra rådet og Hanne Damsted Vilsbøll fra sekretariatet som
valgtilforordnede.
c.

Opstilling af kandidater til valgpunktet

De opstillede kandidater bekræftede deres opstilling til valget for bestyrelsesmedlemmer og
bestyrelsessuppleanter.

2. Politik
a. Behandling af forslag til forbrugerpolitisk mandatpapir for mindre tøjspild.
På rådsmødet i juni 2019 besluttede rådet på baggrund af en temadebat at nedsætte en
rådsarbejdsgruppe om mindre tøjspild. Rådsarbejdsgruppen har udarbejdet et forslag til
mandatpapir med følgende hovedsigtelinjer for området: 1) Der bør formuleres en politisk
handlingsplan for tøjspild, 2) Tøj skal kunne genanvendes, 3) Virksomhederne bør formulere
handlingsplaner for at minimere tøjspild, 4) Det bør være forbudt at destruere usolgt tøj, 5)
Det skal være nemt at komme af med tøj på ansvarlig vis og 5) Der skal være bedre
information til forbrugerne om tøjs miljøbelastning.
Anja Philip redegjorde for indholdet af det forbrugerpolitiske mandatpapir, der tager
udgangspunkt i et af Forbrugerrådet Tænks strategiske mål, ”et forbrug i balance” samt en
mærkesag om ”ansvarligt forbrug og produktion”, der også slutter op om FNs verdensmål.
Rådet vedtog det forbrugerpolitiske mandatpapir for mindre tøjspild.

3. Valg
a. Valg 2020: Formand
Anja Philip blev enstemmigt valgt som formand for 2 år af rådet.
b. Valg 2020: Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter
John Nielsen (Serviceforbundet), Tine Segel (Forbundet Kultur og Information) og Andreas
Bech (DM – Dansk Magisterforening) blev valgt som bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Tue Damsø (Rådet for Grøn Omstilling) blev valgt som 1. suppleant, Kern Lærkholm
Petersen (JA – Jordbrugsakademikerne) blev valgt som 2. suppleant, og Anne Lise Knørr
(Danske Ølentusiaster) blev valgt som 3. suppleant. Alle suppleanter blev valgt for 1 år.

4. Politik
a. Behandling af forslag til forbrugerpolitisk mandatpapir om forsikring
På rådsmødet d. 29. oktober 2019 besluttede rådet på baggrund af en temadebat at nedsætte
en rådsarbejdsgruppe om forsikringer. Rådsarbejdsgruppen har udarbejdet et forslag til
mandatpapir om forsikringer med følgende hovedsigtelinjer: 1) Almindelige forsikringer
skal kunne købes på rimelige vilkår og med minimumsstandarder for dækning, som
modsvarer gængse behov og forventninger hos forbrugerne, 2) Forsikringspriser skal
baseres på objektive og saglige kriterier, hvorfor indsamling og anvendelse af data om
forbrugerne til brug for individualisering af priser og vilkår (mikrotarifering) i
udgangspunktet bør undgås, 3) Selskaberne bør ikke have ret til selv at overvåge
forbrugerne ved mistanke om svindel, 4) Oplysninger til brug for risiko- og skadevurdering
skal komme fra forbrugerne selv, ikke fra generelle registre eller lignende målrettet
forsikringsselskaberne, 5) Aftalevilkår og informationer til forbrugerne skal være skrevet på
almindeligt, forståeligt sprog, og eventuelle tvetydigheder skal i alle tilfælde fortolkes til
fordel for forbrugerne, 6) Konkurrencen på forsikringsområdet skal være sund og god med
henblik på at sikre bedst mulige priser og vilkår for forbrugerne, 7) Selskaberne – og andre
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sælgere af forsikringer – skal sikre, at forbrugerne ikke køber unødige forsikringer, som
enten er overflødige eller medfører ”dobbeltdækning” for samme forhold, 8) Sagkyndige,
herunder lægefaglige, vurderinger og udtalelser skal være objektive og uden risiko for at
kunne påvirkes af personlige eller økonomiske interesser i forhold til forsikringsselskaberne
og 9) Forbrugerne skal have adgang til smidig og uvildig behandling af klager, og sager må
ikke forhales af selskaberne ved henvisninger til interne ”klageråd” eller andre instanser end
Ankenævnet for Forsikring.
Anja Philip redegjorde for det forbrugerpolitiske mandatpapir og baggrunden for ønsket
herom.
Rådet vedtog det forbrugerpolitiske mandatpapir om forsikringer.

5. Administration
a. Strategi 2017-2020: Årsrapportering 2019
Forbrugerrådet Tænks rådsforsamling vedtog i 2016 Strategi 2017-2020, herunder at der
årligt gives en strategiafrapportering på 6 indikatormål.
Mads Reinholdt redegjorde for status på opnåelse af Forbrugerrådet Tænks indikatormål i
2019, som viser en god fremdrift.
Rådet tog orienteringen til efterretning.
b. Råd, nævn og udvalg
En oversigt over Forbrugerrådet Tænks repræsentation i råd, nævn og udvalg kan ses på:
taenk.dk/om-os/saadan-arbejder-forbrugerraadet-taenk-politisk.

6. Bestyrelses- og rådsmøder
a. Datoer for bestyrelses- og rådsmøder i 2020
Rådet tog de fastsatte datoer for bestyrelses- og rådsmøder i 2020 til efterretning.

7. Eventuelt
Anita Barbesgaard bemærkede, at der er valg af repræsentanter for de personlige
medlemmer i rådsforsamlingen i efteråret 2020.
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