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Dok. 196750 

 

Referat af rådsmødet d. 29. oktober 2019 

Til stede:  Per Jensen (næstformand, DB), Anita Barbesgaard, Julie Ravneberg Stokholm 

(PM), Jette Kammer Jensen (AOF), Torben Jensen (BIB), Lisa Herold Ferbing 

(DIT), Birgith Sloth, Andreas Bech (DM), Elvira Zachariasen, Anton Emil 

Sundorf Holm (DGS), Lise Acthon, Anette Tinghøj Hansen (DS), Søren 

Fauerskov Hansen, Johan Hedegaard Jørgensen (DSF), Mette Radza Jensen, 

Anne Lise Knørr (DØE), Anja Putzer, Kirstin Dahl-Pedersen (DDD), Claus 

Ekman (DØR), Britta Riis (DB), Judith Kyst (FM), Annette Mikkelsen (FB), 

Bjørn Hansen (FMK), Johs Chr. Johansen (FL), Kern Lærkholm Petersen (JA), 

Karen Leth (K&E), Peter Andersen (LLO), Line Groth-Andersen (PD) og Ammi 

Stein Pedersen (FGV). 

 

Ekstern:  Susanne Engstrøm, dirigent. 

 

Sekretariatet: Vagn Jelsøe, Mette Raun Fjordside, Vibeke Myrtue Jensen, Pernille Skou 

Andersen, Jakob Steenstrup, Regitze Buchwaldt og Lotte Østerskov Jensen. 

 

 

1. Velkomst 

Per Jensen oplyste, at han som næstformand ville lede mødet.  

 

Per Jensen bød velkommen til Elvira Zachariasen og Anton Emil Sundorf Holm fra Danske 

Gymnasieelevers Sammenslutning, Kirstin Dahl-Pedersen fra Den Danske Dyrlægeforening, 

Faggruppe for samfund, sundhed og velvære, Line Groth-Andersen fra Patientforeningen 

Danmark, Mette Radza Jensen fra Danske Ølentusiaster og Annette Mikkelsen fra 

Finansforbundet. 

 

Valg af dirigent 

Susanne Engstrøm blev valgt som dirigent. 

 

2. Temadebatter 

a. Temadebat om miljø- og sundhedsrelaterede afgifter 

Klima, miljø og sundhed har stor bevågenhed i befolkningen, og der kræves politisk 

handling. Regeringen har derfor sat sig ambitiøse mål på området og et af de redskaber, som 

politikerne taler om for at fremme en bæredygtig udvikling, er adfærdsregulerende afgifter. 

Forbrugerrådet Tænks nuværende politik på afgiftsområdet er fra 2012, og der er derfor brug 

for en fornyet drøftelse af de overordnede holdninger til sådanne afgifter med henblik på en 

eventuel justering af det nuværende mandatpapir. 
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Claus Ekman fra Det Økologiske Råd holdt oplæg om organisationens holdning til grønne 

afgifter og virkningerne heraf. 

 

Per Jensen takkede Claus Ekman for hans oplæg. 

 

Vagn Jelsøe redegjorde i sit oplæg bl.a. for Forbrugerrådet Tænks hidtidige holdning til 

afgifter, som har været, at afgifter kan benyttes som virkemiddel til at opnå et sundere og 

mere bæredygtigt forbrug, at Forbrugerrådet Tænk skal være forholdsvis aktiv på området, 

men at nye afgifter samlet set ikke bør gøre det dyrere at være dansker, at Forbrugerrådet 

Tænk skal arbejde for et prisniveau, som tilgodeser alle forbrugere uanset økonomi og social 

status, og at hvis Forbrugerrådet Tænk går ind for en afgift, skal der arbejdes for et godt 

alternativ til den afgiftsbelagte vare.  

 

Denne tilgang er nu i en ny kontekst, hvor klima, miljø og sundhed fylder mere i 

forbrugernes bevidsthed på den politiske dagsorden. I øjeblikket drøftes for eksempel højere 

afgifter på plastik, flyrejser, herunder flybilletter og flybrændstof, en eventuel klimaafgift på 

fødevarer såsom oksekød, højere afgifter på tobak, omstilling af energisystemet, afgifter på 

skadelige stoffer som PVC, ftalater og PVC-folier, og desuden diskuteres sukker- og 

fedtafgifter. 

 

Per Jensen takkede Vagn Jelsøe for hans oplæg. 

 

Rådet havde en plenumdrøftelse af de overordnede principper for Forbrugerrådet Tænks 

holdning til grønne afgifter samt en mere specifik drøftelse af afgifter på flyrejser, kød, 

plastik og tobak.  

 

Susanne Engstrøm takkede rådet for de fremkomne forslag til justeringer, som sekretariatet 

vil tage med i det videre arbejde med henblik på at kunne fremlægge et nyt oplæg på et 

rådsmøde i 1. halvår 2020. 

 

b. Temadebat om forsikringer og nedsættelse af rådsarbejdsgruppe 

Forbrugerrådet Tænk har en mærkesag på forsikringsområdet under overskriften ”Alle skal 

have ret til en forsikring på rimelige vilkår”. Dog er der i den senere tid opstået nye aspekter 

inden for dataindsamling, så der nu er behov for at skabe klarhed om det politiske mandat 

for arbejdet.  

 

Rådet havde en temadrøftelse om dilemmaerne i forsikringsselskabers øgede brug af 

dataopsamling, overvågning og individualiserede forsikringsvilkår og priser.   

 

Rådet besluttede at nedsætte en rådsarbejdsgruppe med henblik på at udarbejde et 

mandatpapir for forsikringsområdet og godkendte kommissoriet herfor. 

 

Susanne Engstrøm konkluderede, at de fremkomne bemærkninger ville indgå i 

rådsarbejdsgruppens videre arbejde med at udforme et mandatpapir for forsikringsområdet 

til fremlæggelse på rådsmødet i juni 2020. 
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3. Administration 

Råd, nævn og udvalg 

En oversigt over Forbrugerrådet Tænks repræsentation i råd, nævn og udvalg kan ses her: 

taenk.dk/om-os/saadan-arbejder-forbrugerraadet-taenk-politisk. 

 

4. Bestyrelses- og rådsmøder 

Forslag til datoer for rådsmøder i 2020  

 Rådet tog datoerne for de fastsatte bestyrelsesmøder til efterretning. 

 Rådet vedtog datoerne for rådsmøderne i 2020. 

 

5.  Eventuelt 

Rådets spørgsmål blev besvaret på mødet. 


