
 – sammen om Danmark





Sammen om
danmark

Socialdemokraterne og SF har en helhedsplan for,  
hvordan vi rydder op og sikrer balance i dansk øko-
nomi i 2020. Men opgaven er større end det. Vi kan 
ikke nøjes med at bekymre os om Danmark om ti år. 
Arbejdet starter i dag og i morgen.

 
Det er i 2011, vi skal sætte gang i væksten, skabe flere 
arbejdspladser, forske mere, forebygge bedre og 
uddanne flere unge for at være et stærkere og mere 
velstående samfund i 2020. Det er i 2011, vi danskere 
skal træffe et afgørende valg. Vi kan gå to veje.

Enten bliver vi mere som andre lande, vi normalt ikke 
sammenligner os med. Hvor fællesskabet fylder mindre, 
uligheden er større, og den bedste velfærd er for dem, 
der kan betale.

Eller vi står sammen om beslutninger, der gør velfærds-
samfundet stærkere og mere konkurrencedygtigt. Vi er 
ikke i tvivl. Arbejdsvejen virker bedre end sparevejen. 
Investeringer virker bedre end skattelettelser. 
Samarbejde virker bedre end splittelse.

Regeringen mener, vi kan spare os til en rigere fremtid. 
Vi mener, vi skal investere os til en rigere fremtid.

Fair Løsning 2020 er de fire trin, vi skal tage fat på  
allerede nu:

1. Først skal vi have gang i væksten og styrke  
 konkurrenceevnen. Uden ny vækst får vi ikke  
 Danmark ud af krisen og ind i et nyt opsving.

2. Derefter skal vi have styr på indtægterne. Der har  
 været for slap styring af landets økonomi. Det skal  
 være slut med ufinansierede skattelettelser. Og vi vil  
 tage ansvar for økonomien og sikre, at alle initiativer  
 finansieres krone for krone.

3. Så skal vi have en mere effektiv offentlig sektor.  
 Vi fremtidssikrer ikke velfærden ved at spare den  
 væk. Til gengæld skal vi effektivisere den offentlige  
 sektor, så vi får mere for skattekronerne.

4. Når vi har fået gang i økonomien, og vi mangler  
 hænder, skal vi arbejde mere og uddanne os bedre  
 og hurtigere.

Vores løsning er ikke en snuptagsløsning. Tværtimod.  
Et regeringsskifte er et opgør med illusionen om, at 
Danmarks problemer kan løses med skattelettelser, 
nulvækst og forringelser af efterløn og folkepension.

Vi beder om mandat til at stå i spidsen for et langt,  
sejt træk, hvor alle må bidrage til at få Danmark ud  
af krisen. Vi beder også om mandat til at gøre tingene 
på den måde, som før har fungeret for netop vores land: 
Det brede samarbejde og inddragelse af alle, der vil 
være med. 

Helle Thorning-Schmidt og Villy Søvndal

Hvordan gør vi Danmark til et stærkere 
og mere velstående samfund? 

Dette er en forkortet version af den 
samlede plan Fair Løsning 2020.
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Udfordringen

Men udfordringen for dansk økonomi og vores samfund 
rækker længere end til at lukke det hul, der er kommet  
i statskassen. Vi står også overfor udfordringen med at 
skabe ny vækst og fremtidssikre velfærdssamfundet.

Danmark er blevet et rigt og trygt samfund, fordi vi har 
troet på vores egne løsninger, vores egen vej til udvik-
ling og vækst. Sådan er det også nu.

Vi behøver ikke acceptere, at tusindvis af unge ikke får 
en uddannelse, eller at vi har mistet 180.000 private 

arbejdspladser. Vi behøver ikke acceptere, at menne-
sker efter et helt arbejdsliv ikke kan få en ordentlig 
alderdom. Vi har grund til at styrke – ikke svække  
– den unikke ’danske model’, der med stor fleksibilitet 
og høj social sikkerhed på arbejdsmarkedet har gjort 
Danmark til et stærkt samfund. Vi behøver ikke accep-
tere konstante forringelser af den kommunale velfærd 
– tværtimod behøver vi gode skoler, daginstitutioner  
og ældretilbud for at få hverdagen til at fungere for 
almindelige mennesker. Nu, som tidligere, er der en 
anden vej for Danmark.

Socialdemokraterne og SF har en klar plan for, hvordan vi 

rydder op og sikrer balance i dansk økonomi i 2020. Men 

opgaven er større end det. Vi skal også løse de meget store 

problemer, vi står med nu og her: Den høje arbejdsløshed, det 

stagnerende uddannelsesniveau og et utilstrækkeligt sund-

hedsvæsen. Vi skal både balancere økonomien og styrke vel-

færdssamfundet. Den opgave løser vi med Fair Løsning 2020.

Målet med Fair Løsning 2020 er at:

• Sætte gang i væksten og beskæftigelsen

• Bringe balance i budgettet i 2020

• Fremtidssikre velfærdssamfundet

Boks 1: Udfordringen er større end 47 mia. kr.

Socialdemokraterne og SF fremlagde for et år siden  
Fair Løsning, der sikrer dansk økonomi frem til 2015.  
Med Fair Løsning 2020 fremskriver vi vores plan for dansk 
økonomi, så der kommer balance i budgettet frem til 2020. 
Vi anerkender udfordringen på lige fod med regeringen:  
Det er en bunden opgave at lukke hullet på 47 mia. kr.  
i statskassen frem mod 2020.
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Figuren nedenfor viser, hvordan Fair Løsning 2020 ikke alene lukker hullet i statskassen på 47 mia. kr., men også  
finansierer investeringer, der sætter gang i væksten og beskæftigelsen og sikrer velfærdssamfundet.
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figUr 1: UnderSkUdSdækning, nye initiativer og finanSiering i 2020

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Mia. 2011-kr.

Udfordring 
ifølge 

regeringen

Yderligere 
S-SF 

initiativer

S-SF 
finansiering

47,0
Forventet underskud

 12,6
Løft af offentligt forbrug 2015

 6,5
Grøn transport, pensionstillæg mv. (fra kryds)

 2,7
Overskud

10,9
Fremrykket pensionsbeskatning mv.

7,4
Yderligere arbejdsmarkedstiltag

17,7 
Varig skat

9,0
Besparelser inkl. erhvervsstøtte

9,7
Accept af dele af Genopretningspakken

15,0
Trepartsaftale

4,8
Hurtigere og bedre uddannelse

 5,8
Nye initiativer (rigtig uddannelse, sikkerhedspolitik mv.)

Note: Posten fremrykket pensionsbeskatning mv. omfatter også indeksering af sundhedsafgifter, tilbageløb fra fremrykning af investeringer, 
provenu fra indsats mod transferpricing samt udskydelse af topskattegrænseforhøjelsen.
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to veje for 
danmark

Vi deler vurderingen fra Finansministeriet. Der skal  
findes 47 mia. kr. frem mod 2020 for at få balance i det 
offentlige budget.

Regeringen ønsker, at Danmark skal gå sparevejen for 
at få Danmark gennem krisen. Men prisen er en svæk-
kelse af det danske velfærdssamfund.

Er løsningen på de økonomiske problemer at skære i 
velfærdssamfundet? Det mener vi ikke. Det er ikke  
velfærdssamfundet, der har udløst krisen. Tværtimod er 
det et stærkt velfærdssamfund, der har været forudsæt-
ningen for vores store velstand i Danmark.

Sparevejen er én vej. Socialdemokraterne og SF vil gå  
en anden vej for at få Danmark styrket ud af krisen. 
Vores vej er arbejdsvejen. Vi skal arbejde, investere og 
uddanne os til et nyt opsving. Med Fair Løsning 2020 
viser vi, hvordan det kan lade sig gøre i praksis – og 
hvordan vores økonomiske plan vil virke på langt sigt.

Fair Løsning 2020 forbedrer de offentlige finanser  
med 47 mia. kr. i 2020 og sikrer dermed balance.  
De 40 mia. kr. stammer fra kendte initiativer fra Fair 
Løsning og vores forslag til finanslov for 2011. De reste-
rende 7 mia. kr. sikres gennem øget arbejdsudbud fra 
bedre integration, bedre forebyggelse, lavere strukturel 
ledighed og færre lukkedage, jf. tabel 1.

Det ligger fast, at vi står med en stor økonomisk udfordring: 
Dansk økonomi er løbet af sporet, og det bliver et stort 
arbejde at få gang i væksten igen og få styr på indtægter 
og udgifter.
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figUr 2: Sikring af StrUktUrel balance i 2020
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Kilde: Finansministeriet, 2011 og tabel 1.

tabel 1: S-Sf – StrUktUrel offentlig balance i 2020 
(2011-niveaU)

2020

1. fair løsning – økonomisk holdbarhed 1) 21,5 (24)

1.1 Trepartsforhandlinger 15,0

1.2 Mere og hurtigere uddannelse 4,8 

1.3 Konkrete spareforslag 1,7

2. fair løsning – elementer, der forbedrer strukturel 
balance i 2020

8,6

2.1 Fremrykning af pensionsbeskatning 5,6

2.2 Udskydelse af lettelse af topskat 2,0

2.3 Lavere niveau for offentlige investeringer 1,0

3. genopretningspakken 9,7

3.1 Accept af elementer i genopretningspakken 7,6

3.2 Genopretningspakkens reduktion af 
offentligt forbrug i 2011 2)

2,1

4. før nye initiativer 39,8

5. nye tiltag for øget beskæftigelse 7,4

5.1 Bedre integration (10.000 personer) 2,5

5.2 Bedre forebyggelse (5.000 personer) 1,5

5.3 Lavere strukturel arbejdsløshed (10.000 
personer)

3,0

5.4 Lukkedage (2.000 personer) 0,4

i alt (1.-5.) 47,2

Strukturelt underskud 2020 47

Note: 
1: I Fair Løsning er indregnet et holdbarhedsbidrag på 5 mia. kr. 

fra et højere uddannelsesniveau. Det skønnes, at kun den 
halve effekt, er realiseret i 2020. Dertil kommer 2,3 mia. kr. 
fra hurtigere studieafslutning. 

2: Med aftalen om Genopretningspakken blev den planlagte 
realvækst i det offentlige forbrug reduceret fra 1 pct. til 0,6 
pct. i 2011. Selvom Socialdemokraterne og SF afskaffer 
Genopret ningspakken vil man starte med et offentligt forbrug, 
der er lavere end oprindelig planlagt i 2015 planen. 

Kilde: PØU – svar på spg. nr. 95 af 26. maj 2010 og Økonomisk 
Redegørelse, august 2010 samt S-SF, 2010 og 2011.



Fair Løsning 2020 betyder, at det strukturelle underskud 
på de offentlige finanser er væk allerede i 2013, mens 
regeringens Reformpakken 2020 først vil medføre 
balance fra 2020. Det skyldes primært regeringens  
tilbagetrækningsreform, som forværrer de offentlige 
finanser markant indtil 2015, fordi de indbetalte efter-
lønsbidrag skal udbetales, og indbetalingerne til efter-
lønsordningen ophører for dem, der mister retten til 
efterløn. Derfor kan Danmark med Fair Løsning 2020 
begynde at betale af på gælden allerede fra 2013, mens 
regeringen vil lade gælden vokse frem til 2020, jf.  
figur 3 og 4.

Tilbagetrækningsforliget ændrer ikke afgørende på  
tallene. Dog er der en betydelig usikkerhed med hensyn 
til, hvor mange der vælger at forlade efterlønsordningen 
i 2012. Det kan betyde, at gældstiftelsen bliver noget 
mindre i 2012. Der vil fortsat være tale om strukturelle 
underskud i hvert fald frem til 2018.
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figUr 3: StrUktUrel balance
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figUr 4: Udvikling i offentlig nettogæld Uden 
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Fair Løsning 2020 løser den økonomiske udfordring  
bl.a. ved, at vi arbejder mere og uddanner os bedre, jf. 
figur 2. Derfor kan regeringens nedskæringspolitik med  
nulvækst og besparelser aflyses. Det giver økonomisk 
råderum til mere velfærd. 

I Fair Løsning fastlagde Socialdemokraterne og SF en 
realvækst på 1,4 procent årligt i en 4-årig periode – nu  
2012-2015. Det er en beskeden realvækst, selvom den 
er væsentlig højere end den, regeringen havde planlagt, 
selv før den gennemførte Genopretningspakken. Real-
væksten er opgjort før en række konkrete spareforslag.

I tabel 2 er vist, hvordan en realvækst på 1,4 procent i 
det offentlige forbrug er finansieret. VKO har med 
Genopretningspakken mv. fastlagt en vækst i det 
offentlige forbrug fra 2011 til 2015 på 8,9 mia. kr.  
Med Genopretningspakken skar man 8,2 mia. kr. i det 
offentlige forbrug; beskæringer, som S og SF vil fjerne. 
Dermed er man tilbage til situationen før Genopret-
ningspakken, hvor væksten i det offentlige forbrug var 
fastsat til 17,1 mia. kr.

Oveni det beløb bruger S og SF 12,2 mia. kr. af de nye 
skatteindtægter på 17,7 mia. kr. til offentligt forbrug,  

og endelig bruger vi 0,4 mia. kr. af de penge, der  
kommer ind som følge af konkrete spareforslag.

Væksten i det offentlige forbrug bliver dermed væsent-
lig højere, end regeringen planlægger i perioden 2012  
til 2015, men er fra 2016 på niveau med regeringens.  
De højere vækstrater i 2012 til 2015 betyder, at der vil 
blive brugt 21,8 mia. kr. om året mere på offentlig  
service i 2020, end regeringen lægger op til, jf. figur 5,  
til bl.a. bedre sundhedsbehandling, herunder kræft-
behandling, og et nødvendigt løft til uddannelserne.

tabel 2: vækSt i offentligt forbrUg 2012-2015, 
mia. kr. (2011)

mia. kr.

I Genopretningspakken 8,9

Besparelser i Genopretningspakken 8,2

Planlagt vækst før genopretningspakke 17,1

fra fair forandring 12,2

brug af provenu fra spareforslag 0,4

Samlet vækst ifølge S-Sf 29,7

Vækstrate pr. år 1,4 pct.
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figUr 5: forøgelSe af det offentlige forbrUg i forhold til 2011
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de fire trin til  vækSt og velfærd
Med Fair Løsning 2020 vælger Socialdemokraterne og SF arbejdsvejen for at få Danmark ud af krisen.  
Det er ikke en nem løsning: Der er ikke et enkelt initiativ, som kan løse de problemer, vi står overfor.  
Fair Løsning 2020 indeholder en lang række konkrete initiativer, som vi gennemfører i fire trin. 

Først skal vi have gang i væksten og styrke konkurrence-

evnen. Uden ny vækst får vi ikke Danmark ud af krisen og 

ind i et nyt opsving. Hvis ikke vi med det samme får sat gang 

i beskæftigelsen og investeringerne, vil den stigende lang-

tidsledighed koste samfundet dyrt de kommende år. 

• investeringsvindue: Et investeringsvindue med 

 100 procents skattefradrag for investeringer i maskiner  

 skal give virksomhederne lyst til at investere i nye  

 arbejdspladser i Danmark.

• fokuseret fremrykning af offentlige investeringer:  

 Renovering af skoler, børnehaver, kloakker mv. vil give 

 arbejde til danske håndværkere. Det er arbejde, der  

 alligevel skal laves.

• Vækstreform for dansk erhvervsliv: Bedre rammebetin-

 gelser for virksomhederne og strategisk erhvervspolitik,  

 der forbedrer danske styrkepositioner inden for klima  

 og energi, velfærds- og sundhedsteknologi, vand og  

 bioteknologi. 

Derefter skal vi have styr på indtægterne. Der har været 

for slap styring med landets økonomi. Der er brug for at 

stramme op. Det skal være slut med ufinansierede skatte-

lettelser. Og vi vil tage ansvar for økonomien og sikre,  

at alle initiativer finansieres krone for krone.

• nye skatteindtægter: For at få råd til bedre offentlig 

 service vil S og SF hæve skatterne med 17,7 mia. kr.  

 til at investere i bl.a. uddannelse og sundhed. Vi vil ikke  

 hæve indkomstskatten for almindelige indkomster under  

 1 mio. kr. eller boligskatten.

• skærpet tilsyn med multinationale selskaber:  

 Skattekontrollen med multinationale selskaber skal 

 forbedres, alle skal bidrage.

• genopretningspakken: S og SF accepterer budget-

 forbedringer for 9,7 mia. kr. i Genopretningspakken.

gang i VÆksten stYr PÅ indtÆgterne
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de fire trin til  vækSt og velfærd

Så skal vi have en mere effektiv offentlig sektor. 

Vi fremtidssikrer ikke velfærden ved at spare den væk.  

Til gengæld skal vi effektivisere den offentlige sektor,  

så vi får mere for skattekronerne. Bedre styring, så  

danskerne kan få bedre service.

• effektiviseringskrav og forpligtende aftaler: Der stilles 

 krav om effektiviseringsgevinster i kommunerne og  

 regionerne på i alt 2 mia. kr. årligt. Gevinsten bliver i  

 kommuner og regioner. Kommuner, hvor kvaliteten i  

 folkeskolen, i ældreplejen mv. er for ringe, skal forpligtes  

 på konkrete målsætninger for forbedringer. Og der skal  

 indføres effektive sanktioner over for kommuner, der  

 ikke overholder budgetterne.

• fokus på forebyggelse: Bedre forebyggelse af sygdomme 

 skal gøre yderligere 5.000 danskere i stand til at passe  

 et arbejde.

• Besparelser i forsvaret: Forsvarsudgifterne reduceres 

 med 2 mia. kr. fra og med 2015. Samtidig etableres en  

 pulje på 1½ mia. kr. til en ny sikkerhedspolitik, der  

 bruger ikke-militære midler, der typisk også fungerer  

 som ulandsbistand.

Når vi har fået gang i økonomien, og vi mangler hænder, 

skal vi arbejde mere og uddanne os bedre og hurtigere. 

At sikre et stærkt velfærdssamfund kræver, at vi løfter i  

flok og ikke lader efterlønnerne eller andre enkeltgrupper 

tage læsset alene. Vi skal alle sammen arbejde mere og  

dygtiggøre os.

• trepartsaftale om langsigtet økonomisk holdbarhed:  

 Umiddelbart efter et regeringsskifte indkalder den nye 

 finansminister til trepartsforhandlinger, hvor det skal  

 aftales, hvordan vi kan skaffe 15 mia. kr. ved alle  

 sammen at arbejde mere, i gennemsnit 1 time mere  

 om ugen.

• Uddannelsesreform: 95 procent af en årgang skal gennem-

 føre en ungdomsuddannelse, og 40.000 ufaglærte  

 danskere skal opkvalificeres til faglærte eller have en  

 videregående uddannelse. Samtidig skal de studerende  

 gennemføre deres uddannelser hurtigere, så de hurtigere  

 kommer på arbejdsmarkedet. 

• Bedre integration: Krav til indvandrere og bedre integra-

 tion vil bringe 10.000 flere indvandrere i arbejde. 

• Varigt lavere ledighed:  Det vil være muligt at få arbejds-

 løsheden 10.000 længere ned end forudsat af Finansmini- 

 steriet. Det understøttes bl.a. af, at investeringsvinduet  

 og fremrykkede offentlige investeringer forhindrer ledig- 

 heden i at bide sig fast og af hurtigere aktivering mv.

arBeJde mere og 
Uddanne os Bedre

en effektiV 
offentLig sektor
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På de følgende sider konkretiseres hvert trin med  
de væsentligste initiativer fra den samlede plan.  
Hele Fair Løsning 2020 kan bestilles hos Socialdemokraterne 
og SF eller downloades på sammenomdanmark.dk



gang i vækSten

Vi skal mindske ledigheden i den private sektor ved  
at fremrykke offentlige investeringer for 10 mia. kr. 
Øgede investeringer betyder, at private virksomheder 
får til opgave at renovere og udbygge skoler, sygehuse, 
institutioner, ældreboliger, kloakker og veje. Derudover 
vil Socialdemokraterne og SF straks efter et folketings-
valg indføre 100 procent afskrivning på alle nyinveste-
ringer i maskiner til og med 2012. Det vil forøge inve-
steringerne i virksomhederne med mindst 9 mia. kr. 
Desuden vil vi stoppe massefyringerne i det offentlige 
– tværtimod vil kommuner og regioner have penge til  
at ansætte flere.

Udover den nødvendige kickstart af væksten skal  
danske virksomheders konkurrenceevne styrkes med 
en ambitiøs vækstreform. Reformen skal øge virksom-
hedernes produktivitet og innovation, skabe grundlaget 
for ny vækst, øget beskæftigelse og forøget velstand i 
årene, der kommer. Socialdemokraterne og SF vil 
understøtte enklere virksomhedsdrift i Danmark, skabe 
mere retfærdige konkurrencevilkår og stimulere væk-
sten inden for en række af de områder, hvor danske 
virksomheder har globale styrkepositioner. 

1
Danmark har fået en hård medfart under den økonomiske 
krise. Andelen af mistede job er høj, og stigningen i ledig-
heden har været voldsom. Kun med fornyet økonomisk 
optimisme, vækst, fremgang for virksomhederne og  
faldende arbejdsløshed kan vi komme på sikker afstand  
af et nyt økonomisk tilbageslag. 
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I det følgende oplistes de væsentligste initiativer til at  
få gang i dansk økonomi og styrke konkurrenceevnen. 
En nærmere beskrivelse af initiativerne findes i den 
samlede plan Fair Løsning 2020.

• investeringsvindue til virksomheder: Vi vil belønne de 
virksomheder, der satser på vækst og beskæftigelse. 
Derfor åbner vi et såkaldt ”investeringsvindue”, som 
gør det attraktivt for danske virksomheder at købe 
nye maskiner. Konkret indebærer forslaget, at dan-
ske virksomheder frem til slutningen af 2012 kan 
afskrive investeringer i maskiner med 100 procent. 
Investeringsvinduet er især godt for de produktions-
virksomheder, som i forvejen beskæftiger mange 
danskere. Ikke bare i storbyerne, men også i resten 
af landet. Investeringsvinduet vil øge erhvervsinve-
steringerne med 9 mia. kr. i 2012 og sikre 2.400  
danskere arbejde, jf. tabel 3.

• fokuseret fremrykning af offentlige investeringer: 
Hvis vi fremrykker renovering og reparation af vores 
fælles skoler, sygehuse og veje, sætter det gang i 
økonomien og sikrer højere beskæftigelse for hånd-
værkere og andre i den private sektor. Derfor vil S og 
SF fremrykke offentlige investeringer for 10 mia. kr. 
Der er tale om fokuserede fremrykninger, som mål-
rettes vores akutte velfærdsudfordringer – bl.a. ener-
girenovering og klimatilpasning, udvikling af vel-
færdsteknologi, tidssvarende undervisningslokaler, 
digitalisering af den offentlige service samt vej- og 
trafikforbedringer. Vækstpakken vil øge BNP med 0,6 
procent og øge beskæftigelsen med 9.200 personer 
inden for den private sektor, jf. tabel 4.

• vækstreform for dansk erhvervsliv: S og SF ønsker 
et stærkt og konkurrencedygtigt dansk erhvervsliv. 
Derfor indgår der i vores kommende vækstreform  
for erhvervslivet en række forbedringer af virksom-
hedernes rammebetingelser og en strategisk 
erhvervspolitik med fokus på velfærds- og sundheds-
teknologi, klima og energi, vand og bioteknologi. 
Vækstreformen finansieres gennem rationalisering 
og omprioritering af den eksisterende erhvervsstøtte 
på 22 mia. kr. Der skal samlet set findes 2,2 mia. kr. 
Pengene bliver i erhvervslivet, idet der bruges 1 mia. 
kr. på et nyt klimafradrag og 1,2 mia. kr. på vækst-
reformens øvrige initiativer. 

 » bedre rammebetingelser: Det skal være attraktivt 
 at drive virksomhed i Danmark. Omkostnings- 
 niveauet skal være rimeligt. Det kræver en  
 fornuftig lønudvikling og en begrænset økono- 
 misk samfundsbelastning af erhvervslivet. Men vi  
 kommer aldrig til at konkurrere på lave skatter  
 og lønninger. Til gengæld må vi gøre endnu mere  
 i forhold til de mange andre rammevilkår, der  
 afgør, om virksomhederne kan vokse sig større:

 
  › vi vil sikre virksomhedernes rettigheder og  

  respekt for virksomhedernes vilkår gennem: 
   · Genbrug af oplysninger til det offentlige,  

   så de kun skal indberettes en gang
   · Intelligent regulering, der fremmer  

   innovation og belønner nye produkter
   · Harmonisering af ansøgningsblanketter,  

   byggesagsgebyrer og sagsbehandlingstider  
   i stat og kommuner 

  › vi vil styrke innovation, iværksætteri og 
  finansiering ved at: 

   · Forenkle erhvervsrådgivning og  
   innovationsstøtte
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tabel 4: effekt af en vækStPakke På 10 mia. kr.

2011

Beskæftigelse, personer 9.200

BNP faste priser, pct. 0,6

Offentlig saldo, mia. kr. -5

Kilde: AE.

tabel 3:  
effekter af StrakSafSkrivninger På maSkiner i 2012

EFFEKT

Erhvervsinvesteringer, mia. kr. (amerikansk effekt) 9

BNP, niveauforskel, pct. ¼

Beskæftigelse, niveauforskel, 1.000 personer 2,4

Betalingsbalance, niveauforskel, mia. kr. -5,7

Kilde: AE pba. ADAM og det amerikanske skatteministerium.



   · ATP og LD skal kunne drive finansiel  
   virksomhed, og samtidig vil vi styrke  
   Vækstfonden og dermed skabe større  
   udbud af risikovillig kapital til vækst- 
   virksomheder 
  · Sikre små og mellemstore virksomheder  
   adgang til udstedelse af virksomheds- 
   obligationer 

  › vi vil styrke eksporten og tiltrække flere  
  udenlandske investeringer gennem: 

   · Styrkelse af Eksport Kredit Fonden,  
   herunder videreførelse af eksport- 
   låneordningen 
  · Øget indsats i forhold til BRIK-landene,  
   i Invest Denmark og på universiteterne 

  › vi vil udvikle en talentstrategi, der gør danmark  
  attraktiv for kvalificeret arbejdskraft, ved at:

   · Give flere danske gymnasier mulighed for  
   at udbyde den internationale linje 

   · Oprette flere internationale folkeskoler
   · Afdække om ansøgningsproceduren for  

   højtkvalificerede udlændinge kan forenkles,  
   og om muligt etablere et ”fast track” til  
   arbejdsmarkedet for denne gruppe 

  › vi vil styrke offentligt-privat samarbejde  
  ved at:  

   · ATP, LD mv. skal kunne overtage og  
   vedligeholde offentlige veje og bygninger 

   · Fjerne kravet til offentlige-private selskaber  
   om, at offentlige myndigheder skal sælge  
   deres aktieandel, hvis salget til andre  
   end kommuner og regioner overstiger  
   25 procent

  › vi vil øge virksomhedernes konkurrenceevne  
  og sænke forbrugernes priser ved at:  

   · Effektivisere konkurrencelovgivningen.  
   Konkret foreslår vi, at bødeniveauet hæves,  
   og at der indføres fængselsstraf som en del  
   af strafferammen

   · Udvide Konkurrence- og Forbrugerstyrel- 
   sens kompetencer til også at kunne give  
   administrative bøder i konkurrencesager  
   og gennemføre en fastere kurs mod kartel-  
   og monopoldannelse

   · Give den private og offentlige sektor lige  
   konkurrencevilkår ved at lade offentlige  
   institutioner tilbyde tilkøbsydelser

 » Strategisk erhvervspolitik: En strategisk erhvervs-
 politik tager sit udgangspunkt i et moderne  
 samspil mellem politikere og erhvervsliv.  
 Politikere skal ikke udpege bestemte virksom- 
 heder som fremtidens vindere, men udpege  
 satsningsområder, hvor vi gennem regulering,  
 varekøb, investeringer og samarbejde skaber  
 kvalificeret efterspørgsel efter gode, innovative  
 løsninger. S og SF opstiller tre krav for sådanne  
 satsningsområder: De skal 1) have udsigt til  
 stigende global efterspørgsel, 2) være særligt  
 danske styrkepositioner og 3) levere løsninger på  
 udfordringer, som vi under alle omstændigheder  
 prioriterer højt. Med udgangspunkt i disse tre  
 parametre udpeger vi fire fremtidige satsnings- 
 områder for en ny erhvervspolitik:

  › vi vil satse på velfærds- og sundhedsteknologi  
  ved at:  

   · Tillade kommuner og regioner at låne til  
   rentable investeringer inden for velfærds-  
   og sundhedsteknologi, herunder de nye  
   sygehuse

   · Alle offentlige myndigheder skal udarbejde  
   innovationsstrategier, så de løbende  
   overvejer, hvordan de kan forny deres  
   service på bl.a. ældre- og sundhedsområdet

   · Etablere et nationalt videncenter for  
   velfærdsteknologi, så gode erfaringer om  
   velfærdsteknologi samles, koordineres og  
   spredes til alle kommuner og regioner

  › vi vil satse på energi og klima ved at: 
   · Øge virksomhedernes skattefradrag for  

   energiinvesteringer, svarende til en  
   skattelettelse på 1 mia. kr.

   · Udbygge vindkraften og etablere intelligent  
   energisystem (smart grid), der gør det  
   muligt at flytte elforbruget til perioder, hvor  
   der er meget vind eller lav efterspørgsel  
   med lave priser

   · Oprette en målrettet klimafond, som i  
   samarbejde med private investorer kan  
   levere kapital til klimainvesteringer, her- 
   under også i mellemindkomstlande eller  
   de såkaldte ”emerging markets”

  › vi vil satse på rensning af vand og bekæmpelse  
  af vandmangel ved at:  

   · Udarbejde en national vandstrategi, der  
   styrker den danske satsning på vand, både  
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   for udvikling, test, demonstration, markeds- 
   modning, finansiering og eksportfremme

   · Indføre skærpede krav til forrensning og  
   rensning af spildevand 
  · Afsætte 200 mio. kr. årligt til et miljøudvik- 
   lings- og demonstrationsprogram, der  
   fokuserer på forskning, udvikling og  
   demonstration i vand og klimatilpasning

  › vi vil satse på bioteknologi ved at: 
   · Etablere to store fuldskalaanlæg til  

   produktion af 2. generations bioethanol 
  · Etablere et bioraffinaderi, der kan bruges  

   af virksomheder til forsøgsegnede produk- 
   tionsprocesser og af universiteter i forsk- 
   ningsøjemed. Raffinaderiet etableres i  
   samarbejde mellem staten, erhvervs- 
   virksomheder og -organisationer og  
   universiteter

   · Give skattekredit til innovative iværk- 
   sættere for udgifter til forskning og udvik- 
   ling mv., herunder iværksættere inden for  
   biotekområdet, så innovative virksomheder  
   uden overskud får en skattekredit i form af  
   et rentefrit lån, som betales tilbage, når  
   virksomheden får overskud.

Den nuværende hjemmeserviceordning er alene forbeholdt pensionister og baseret  

på tilskud ved køb af hjælp til rengøring i private hjem. Socialdemokraterne og SF  

vil udvide ordningen, så den gælder alle danskere. Samtidig vil vi udvide de arbejds-

opgaver, der er berettiget til tilskud. Det vil skabe job til personer, der ellers har svært 

ved at finde job, og forvandle sort arbejde til hvidt arbejde, så skatteindtægterne  

stiger, og færre arbejder sort, mens de modtager dagpenge, kontanthjælp mv. 

Ordningen vil derfor ikke belaste de offentlige finanser.

Boks 2: HJemmeserVice ogsÅ tiL BørnefamiLierne
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Styr På 
indtægterne

Socialdemokraterne og SF vil med en række kryds med 
præcise angivelser af hvilke indtægter, der skal finan-
siere hvilke udgifter, sikre, at der er finansiering til prio-
riterede investeringer i øget velfærd, bedre undervis-
ning, mere sundhed og billigere og bedre kollektiv 
trafik. Samtidig vil vi sikre en mere lige indkomstfor-
deling. Multinationale selskaber, virksomheder i den 

finansielle sektor og de rigeste danskere er blandt de 
nødvendige bidragsydere i en retfærdig finansiering af 
disse markante initiativer. Den nuværende økonomiske 
situation betyder, at Socialdemokraterne og SF accep-
terer budgetforbedringer for 7,6 mia. kr. i regeringens 
genopretningspakke.

2
Der har været for slap styring af landets økonomi og indtæg-
ter igennem mange år. Ufinansierede skattelettelser har  
medvirket til at øge statens gæld. Det er nødvendigt med 
markante opstramninger af dansk økonomi. Herunder ikke 
mindst et krav om, at nye udgifter skal være finansieret.
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tabel 5: S og Sf’S SkattePolitik – mia. kr.

fra alt det USUnde til SUndhed for alle

Afgift på cigaretter og usunde fødevarer 3,9 3,1 Hurtigere og bedre behandling på sygehusene – kræft, 
andre livstruende sygdomme, langtidsmedicinske patienter 
samt psykiatrien

Ingen fradrag for sundhedsforsikringer 0,7

Arbejdsskadeafgift 0,5 2,0 Forebyggelse og sundhedsfremme

fra de velhavende til de mange1

Millionærskat 1,2 4,8 Beskæftigelsesfradrag forhøjes med 6.000 kr. 

Loft over pensionsindbetalinger 2,1 2,7 Pensionstillægget hæves med 5.000 kr. 

Aktieomsætningsafgift på 0,25 pct. 4,0 0,8 Øvrige overførselsindkomster øges 2.000 kr. 

Øget ligning og inddrivelse 2 (netto) 1,0   

Skærpet beskatning af løn udbetalt som aktier 0,1 0,1 Lempelse af multimedieskat

fra banker til børn

Skat på banker og andre finansielle virksomheder 2,0 2,0 Folkeskolereform

grøn og fremadrettet erhvervSStøtte

Sanering af erhvervsstøtten mv. 2,2 1,0 Klimavenlige investeringer i virksomhederne

  1,2 Fremadrettet erhvervsstøtte

fra laStbiler og trafikProPPer til grøn trafik

Kørselsafgift på lastbiler 1,5 1,5 Billigere kollektiv trafik

Betalingsring om København 2,0 1,5 Grønne trafikinvesteringer

 0,5 Billigere miljøvenlige biler/skrotningspræmie

Højere registreringsafgift på forurenende biler Provenuneutral 
omlægning

Lavere registreringsafgift på klimavenlige biler

fra forUrening til bedre velfærd

Afgift på luftforurening (NOx) 1,0 3,9 Overskud til finansiering af øgede velfærdsudgifter 
herunder uddannelse

Passagerafgift på flytrafik – 75 kr./ billet 0,7

Ramme fra landbrug (miljøafgifter mv.) 1,1  

Kulbrinteskat udenfor eneretsbevilling 0,1  

Indgreb mod skatteplanlægning og –huller 1,0  

I alt skat 24,1 6,4 Skattelettelser

Netto skat 
– heraf bedre ligning og lukning af huller:

17,7
2,0

 

Sanering af erhvervsstøtte, udgiftssiden 1,0 6,5 Udgift fra fordelingskryds og trafikkryds

  12,2 Udgift til offentligt forbrug inkl. erhvervsstøtte

 I alt balance (skat regnet netto) 18,7 18,7  

Noter: 
1: Herudover vil Socialdemokraterne og SF fjerne starthjælp mv. samt varighedsbegrænsningen på sygedagpenge.
2: Frem mod 2020 forventes provenuet at vokse til 2 mia. kr. 

Anm.: De med fed fremhævede elementer indgår i summerne i ”i alt skat” og ”netto skat”. Herudover antages det, at 1,2 mia. kr.  
– cirka halvdelen – af saneringen af erhvervsstøtten vedrører skatteudgifter (provenutab som følge af særregler i skattelovgivingen). Som 
følge af ændringer i skatter og afgifter gennemført af regeringen efter fremlæggelsen af Fair Forandring kan der ske mindre justeringer 
– disse udformes, så de til sammen er provenuneutrale. 
Kilde: Fair Forandring, Socialdemokraterne og SF, 2009 og Socialdemokraterne og SF’s Ændringsforslag til FL2011, 2010.



I det følgende oplistes de væsentligste initiativer til at få 
styr på indtægterne. En nærmere beskrivelse af initiati-
verne findes i Fair Løsning 2020.
  
• Større skatteindtægter, fordi det er nødvendigt. 

Vi ønsker et samfund med vækst og velfærd.  
Derfor afsætter vi også hver ny skatte- og afgifts- 
indtægt til investering i sundhed, uddannelse og  
kollektiv transport. Og vi beder dem, der har nydt 
allerbedst af regeringens skattelettelser, om at 
bidrage lidt mere til fællesskabet:  

 » investering i sundhed: 
  Vi vil øge afgifterne på cigaretter og usunde  

 fødevarer, fjerne skattefradraget for sundheds- 
 forsikringer og indføre en arbejdsskadeafgift.  
 Indtægterne overføres direkte til forebyggelse og  
 sundhedsfremme, hurtigere og bedre behandling  
 af kræft og andre livstruende sygdomme samt  
 bedre behandling af langtidsmedicinske patienter  
 og personer med psykiske problemer.

 » millionærskat: 
  Vi vil indføre en millionærskat, sætte loft over  

 pensionsindbetalinger, hæve aktieomsætnings- 
 afgiften og øge ligning og inddrivelse. Disse  
 indtægter finansierer en forhøjelse af beskæf- 
 tigelsesfradraget med 6.000 kr., en forhøjelse af  
 pensionstillægget med 5.000 kr. samt en for- 
 højelse af øvrige overførselsindkomster med  
 2.000 kr. om året. Herudover vil vi afskaffe  
 varighedsbegrænsningen for sygedagpenge.

 » lempet multimedieskat:
  Personer, der kun har en multimedieenhed  

 (fx en telefon eller computer), skal ikke betale  

 multimedieskat. Til gengæld skal beskatning af  
 løn udbetalt som aktier øges.

 » fra banker til børn: 
  Vi beder finanssektoren bidrage lidt mere til den  

 fælles velfærd. Øgede skatteindtægter herfra skal  
 finansiere en omfattende reform af folkeskolen.  
 Det vil gøre det muligt at have to lærere i de små  
 klasser i dansk og matematik, et loft på 24 elever  
 i klasserne og flere helhedsskoler.

 » grøn og fremadrettet erhvervsstøtte: 
  Gennem en sanering af erhvervsstøtteordning- 

 erne finansierer vi klimavenlige investeringer i  
 danske virksomheder og en mere fremadrettet  
 erhvervsstøtte, der prioriterer vand, klima og  
 energi, velfærds- og sundhedsteknologi samt  
 bioteknologi.

 » miljøvenlig trafik: 
  Der skal indføres en kørselsafgift på lastbiler og  

 en betalingsring om København. Disse forslag  
 finansierer, at prisen for månedskort sænkes  
 med 20 procent i hele landet og 40 procent for  
 pendling til København, og de finansierer grønne  
 trafikinvesteringer. Desuden skal der laves en  
 provenuneutral omlægning af registreringsafgif- 
 ten, så forurenende biler bliver dyrere og klima- 
 venlige biler tilsvarende billigere. 

 » grønne afgifter betaler for uddannelse: 
  Målrettede grønne afgifter på luftforurening,  

 flytrafik og landbrugets forurening skaber et  
 overskud, som anvendes til velfærdsforbedringer,  
 herunder øgede udgifter til bedre uddannelse af  
 vores unge.  

Socialdemokraterne og SF vil ikke medvirke til at øge boligskatterne eller til at  

forringe rentefradraget. Der skal ikke skabes usikkerhed om de danske boligejeres 

økonomi. Ligeledes vil der ikke ske ændringer af skatten på almindelige indtægter.  

Ro om privatøkonomien er en væsentlig forudsætning for fornyet vækst i Danmark.

Boks 3: trYgHed om skatten
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• Skærpet tilsyn med multinationale selskaber: 
Kun 26 procent af alle selskaber i Danmark betaler 
skat. Derfor har S og SF en række nye forslag til at 
skærpe ligningen af multinationale selskaber mv.: 

  › SKAT skal have mulighed for at ansætte de  
  bedste skatteeksperter til de høje lønninger,  
  der er nødvendige, og SKATs specialister skal  
  kunne suppleres med eksterne eksperter 

  › Multinationale selskaber af en vis størrelse  
  skal pålægges en skærpet bevisbyrde med  
  henblik på transferpriser

  › S og SF vil arbejde på et udvidet samarbejde  
  om ligning af multinationale selskaber i såvel  
  EU-regi som andre sammenhænge 

 Samlet set vil S og SF i 2020 inddrive 2 mia. kr. mere 
i skat gennem bedre ligning og kontrol af især multi-
nationale selskaber end i dag.

• elementer fra genopretningspakken: 
Genopretningspakken indeholder en lang række  
nedskæringsforslag. Socialdemokraterne og SF vil 
fjerne de fleste af disse nedskæringer, eksempelvis:

  › 1,5 mia. kr. fra børnefamilierne  
  (børnepengene, kunstig befrugtning mv.) 

  › Erhvervsfjendtlige nedskæringer på  
  uddannelse og forskning på næsten 4 mia. kr.

  › Loft over fradrag for fagligt kontingent  
  900 mio. kr.

  › Besparelser på udviklingsbistanden på  
  1,4 mia. kr.

  › Besparelserne på dagpengeperioden indgår  
  i trepartsforhandlingerne om et moderne  
  dagpengesystem

 Genopretningspakken betød samtidig skatteforhøjel-
ser på i alt 7,6 mia. kr. fordelt på bl.a. følgende skat-
ter og afgifter: 
 › Ingen regulering af beløbsgrænser i skatte- 
  systemet (§20 reguleringen) – 6,6 mia. kr.

  › Loft over fradrag for fagforeningskontingent  
  på 3.000 kr. – 0,9 mia. kr.

 

 Hertil kommer udskydelse af yderligere forhøjelse  
af topskattegrænsen fra 2011 til 2014. Set i lyset af 
regeringens omfattende ufinansierede skattelettel-
ser fastholdes regeringens skattestigninger, bortset 
fra loftet over fradrag på fagforeningskontingent.
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Boks 4: sociaLdemokraterne og sf HÆVer  
skatten 17,7 mia. kr.
Venstre hævder ofte, at Socialdemokraterne og SF vil 
hæve skatterne med 31,5 mia. kr. Det er ikke sandt. 
Samlet set vil S og SF øge skatter og afgifter med 
17,7 mia. kr., jf. tabel 6. Socialdemokraterne og SF  
vil ikke medvirke til at øge boligskatterne eller til at 
forringe rentefradraget. Der skal ikke skabes usikker-
hed om de danske boligejeres økonomi. Ligeledes  
vil der ikke ske ændringer af skatten på almindelige 
indtægter. Ro om privatøkonomien er en væsentlig 
forudsætning for fornyet vækst i Danmark. 

tabel 6: varige SkatteStigninger og ProvenU i 2013

 mia. kr.

1.  Skat og tilskud mv. i Fair Forandring” 31,5

2.  Fremrykket provenu fra pensionsloft -6,5

3. Topskattelettelse udskydes -2,0

4.
4.1
4.2
4.3

S og SF skattelettelser
- beskæftigelsesfradrag
- lavere afgift på særlig miljøvenlige biler
- klimafradrag

-6,31

-4,8
-0,5
-1,0

5. Varig virkning er højere end virkning i 20132: 1,0

6. Skat i fair forandring, varig virkning 17,7

Note: 
1: Omfatter ikke omlægning af personalegodebeskatningen på 

0,1 mia. kr. 
2: Den varige virkning af pensionsloftet er 1,4 mia. kr. større end 

virkningen i 2013, mens det varige merprovenu på konces-
sioner i Nordsøen er 0,4 mia. kr. mindre.

Kilde: ”Fair Forandring” og ”Finanslovsforslag 2011”, 
Socialdemokraterne og SF.



en effektiv 
offentlig Sektor

Socialdemokraterne og SF vil løfte de offentlige budget-
ter med 1,4 procent fra 2012 til 2015. Det er et nødven-
digt løft af de offentlige budgetter, hvis vi skal give stat, 
regioner og kommuner en reel mulighed for at bidrage 
til genopretningen af Danmark. I centrum for det offent-
liges indsats vil være mål om bl.a. at nedbringe arbejds-
løsheden, forebygge udstødning fra arbejdsmarkedet, 
forbedre sundheden, løfte uddannelsesindsatsen  

og sikre generelle velfærdsforbedringer for alle alders-
grupper. Alt sammen til gavn for konkurrencedygtig-
heden og den sociale mobilitet.

I det følgende oplistes de væsentligste initiativer til  
at effektivisere den offentlige sektor. En nærmere 
beskrivelse af initiativerne findes i Fair Løsning 2020.

3
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Vi får hverken en sund økonomi eller fremtidssikrer  
velfærdssamfundet ved at lave gennemgribende  
nedskæringer eller øge kravene til kommuner og regioners 
registrering og administration. Tværtimod er nedskæringer 
og en stadig mere nidkær statslig styring af kommuner  
og regioner en væsentlig årsag til, at kvaliteten af den 
offentlige service er forringet for mange danskere. 



Boks 5: friHed Under ansVar  
i kommUner og regioner

Boks 6: BUreaUkrati, sLaPHed 
og skÆV Prioritering

• effektiviseringskrav og forpligtende aftaler: 
Det vil i de kommende år blive stadigt mere nød- 
vendigt at sikre en skarpere prioritering af knappe 
offentlige ressourcer. S og SF vil spare 4 mia. kr.  
gennem stop for overbetaling af private sygehuse, 
differentieret behandlingsgaranti, hvor patienter 
med mindre alvorlige sygdomme kan vente op til  
to måneder, mindre brug af konsulenter i staten mv., 
jf. boks 6. Yderligere besparelser og effektiviseringer 
i kommunerne og regionerne skal opnås gennem 
følgende initiativer:

 » effektivisering i kommuner og regioner:  
 Kommuner og regioner tilføres flere midler til 
 sikring af uændret service i lyset af den demogra- 
 fiske udfordring, sikring af et normalt serviceløft   
 samt løsning af nye opgaver og målrettede vel- 
 færdsforbedringer. Til gengæld pålægges årlige  
 effektiviseringer for 1 mia. kr. i både kommuner  
 og regioner. Kommuner og regioner beholder  
 effektiviseringsgevinsten, der således kommer  

 borgerne til gode i form af bedre velfærdsydelser.  
 De samlede rammer for kommunernes og regio- 
 nernes økonomi i 2015 og 2020 fremgår af tabel 7.

 » S og Sf lægger samlet set op til følgende 
 økonomiske rammer for kommuner og regioner  
 frem mod 2020, jf. tabel 7.

  › Kommunerne tilføres årligt 1,25 mia. kr.  
  til sikring af uændret service i lyset af det  
  stigende udgiftspres som følge af flere ældre  
  mv. Det giver et niveauløft på 5 mia. kr. i 2015  
  og 11,3 mia. kr. i 2020
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S og SF har en række forslag, som giver kommuner og  

regioner bedre mulighed for at planlægge og fremtidssikre 

velfærdsydelserne. Men samtidig skal vi sikre, at aftaler  

og budgetter overholdes. Konkret foreslår vi bl.a.:  

• Nye fri-kommune-, fri-region- og fri-institutionstiltag,  

 frihed til at fastlægge en kommunal udbudspolitik  

 og afskaffelse af tvungne udbudsprocenter, privat  

 udfordringsret og obligatorisk krav om frit valg af  

 hjemmepleje.

• Bedre mulighed for at låne til rentable investeringer  

 og til vedligeholdelsesløft i forbindelse med planer for  

 optimal vedligeholdelsesindsats, som både er bedre  

 og billigere.

• Mindre processtyring og mere resultatstyring. Bl.a. i  

 form af ”Fair Benchmarking” – det vil sige sammen- 

 ligninger af indsats og resultater under hensyn til  

 forskellige vilkår.

• Mulighed for udbud af tilkøbsydelser og dermed lige  

 konkurrence mellem offentlige og private udbydere.

Regeringen har på en række områder fejlet i forhold til at 

bruge borgernes penge ansvarligt: 

• De private sygehuse er blevet overbetalt med op mod  

 1 mia. kr. siden 2002. Lars Løkke Rasmussen sikrede  

 personligt, at overbetalingen fortsatte efter 2006, hvor  

 han blev gjort opmærksom på muligheden for at øge  

 konkurrencen mellem de private sygehuse, men ikke  

 gjorde det.

• Den offentlige sektor har kun overholdt målsætningerne  

 for det offentlige forbrug én gang siden 2002. Alle andre  

 år er der blevet brugt flere penge end planlagt.

• Rigsrevisionen har påvist, hvordan der på fire år er blevet  

 brugt 9 mia. kr. på at aktivere de svageste ledige uden  

 nogen positiv effekt på deres chancer for at få job.

• Staten bruger årligt ca. 4 mia. kr. på køb af ekstern  

 konsulentbistand. I flere tilfælde er det velbegrundet  

 – men omfanget er så stort, at det bør begrænses. 

• Specialundervisningen bruger en stadig større andel –  

 knap 30 procent* – af de penge, der er sat af til folke- 

 skolen, så der bliver stadig færre ressourcer til den  

 store gruppe elever i den almindelige folkeskole.

• VKO har bl.a. ved de årlige finanslovsforhandlinger  

 tildelt politiske sympatisører ubegrundede forsknings- 

 bevillinger samt oprettet rådgivende nævn og udvalg  

 med samme formål.  

* Undervisningsministeriet m.fl.: ”Specialundervisning i Folkeskolen  – veje til en bedre    
   organisering og styring”, juni 2010.



   › Regionerne tilføres årligt knap 1,9 mia. kr.  
   til sikring af normalt serviceløft, herunder  
   stigende medicinudgifter. Det giver et  
   niveauløft på 7,5 mia. kr. i 2015 og 16,9  
   mia. kr. i 2020

   › Såvel kommuner og regioner skal effektivi- 
   sere med 1 mia. kr. årligt. Kommuner og  
   regioner beholder selv denne gevinst, der  
   således skal komme borgerne til gode i  
   form af bedre velfærdsydelser

   › Kommuner og regioner tilføres herudover  
   penge til løsning af nye opgaver og målret- 
   tede velfærdsforbedringer

  Samlet set viser tabel 7, at kommunerne frem  
 til  2015 kan gennemføre velfærdsforbedringer  
 for 12,5 mia. kr. og regionerne for 15,6 mia. kr.  
 Af disse forbedringer på i alt 28,1 mia. kr.  
 kommer 8,0 mia. kr. fra effektiviseringer, mens de  
 20,1 mia. kr. kommer fra vækstrammen for det  
 offentlige forbrug på 29,7 mia. kr. Der er altså  
 9,6 mia. kr. tilbage til at dække øvrige udgiftsløft  
 

 (især på uddannelsesområdet). I 2020 er det  
 tilsvarende tal 19,0 mia. kr.

 » reform af samarbejdet mellem stat og  
 kommuner: Reformen indebærer en ændring af 
 de nuværende forhandlingsrammer. Det frem- 
 tidige samarbejde mellem staten og kommunerne  
 skal hvile på flerårige økonomiaftaler. Aftalerne  
 skal primært fastlægge de økonomiske rammer  
 samt de overordnede forventninger til effektivi- 
 sering og opgaveløsning i kommunerne. Der ind- 
 føres samtidig et ”trafiklyssystem” for budget- 
 styring. Kommuner, der overskrider deres budget- 
 ter, får fremover ”gult lys”, hvilket betyder skærpet  
 overvågning af deres økonomi. I tilfælde af grove  
 eller gentagne overskridelser får kommunen ”rødt  
 lys”, som betyder, at den sættes under administra- 
 tion, indtil dens økonomi er tilbage på ret kurs.

  » kvalitetsudvikling gennem ”fair benchmarking”:  
 Det er helt afgørende at sikre et reelt løft af  
 kvaliteten på en række udvalgte kommunale  
 velfærdsområder, som også vil blive tilgodeset  
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tabel 7: økonomi for kommUner og regioner, mia. kr.

ændring i forhold til 2011; 2011-Pl-niveaU

niveaUløft  
2015

niveaUløft  
2020

kommUner

– demografi mv. 5,0 11,3

– effektiviseringer 4,0 9,0

– særlige prioriteringer 1 3,5 3,5

i alt kommuner 12,5 23,8

regioner

– normalt serviceløft, medicin mv. 
 – heraf til psykiatri

7,5 
1,0

16,9 
1,0

– effektiviseringer 4,0 9,0

– særlige prioriteringer 2 4,1 4,1

i alt regioner 15,6 30,0

I alt kommuner og regioner 
 – excl. effektiviseringer

28,1
20,1

53,8
35,8

Samlet ramme for offentligt forbrug excl. effektiviseringer 29,7 54,8

Noter: 
1: Omfatter 2 mia. kr. til folkeskolen, 1 mia. kr. til forebyggelse og 0,5 mia. kr. til begrænsning af lukkedage. 
2: Omfatter 3,1 mia. kr. til sundhed fordelt cirka ligeligt på kræftbehandling, langtidsmedicin og psykiatri og 1,0 mia. kr. til forebyggelse.



 med yderligere ressourcer. Der skal derfor aftales  
 resultatmål for den kommunale velfærd. Kommu- 
 nernes resultater og kvalitet skal måles i forhold  
 til hinanden ved brug af ”fair benchmarking”, og  
 de bedste kommuner skal dele deres erfaringer  
 med de øvrige kommuner.  

 » Samarbejde om infrastrukturinvesteringer:  
 Socialdemokraterne og SF vil desuden søge at 
 udvide rammerne for investeringer i infrastruktur  
 gennem halvoffentlige selskaber svarende til  
 den model, der er anvendt ved anlæggelsen af  
 Storebæltsbroen og andre større infrastruktur- 
 investeringer. 

 » bekæmpelse af socialt bedrageri:  
 Socialdemokraterne og SF vil ikke acceptere 
 socialt bedrageri. En ny regering vil slå hårdt ned  
 på spekulation og snyd med sociale ydelser,  
 uanset hvilken baggrund eller alder, man har.  
 Konkret vil en ny regering derfor øge indsatsen  
 mærkbart imod sociale bedragere med bl.a.:  

  › Større inddragelse af politiet i sager om socialt  
  bedrageri

  › Stop for misbrug af ydelser ved ophold i udlandet
  › Bedre udveksling af information mellem  

  myndigheder og bedre registersamkørsel

 » besparelser gennem digitalisering: Frem mod 
 2020 igangsættes en lang række initiativer til øget  
 digitalisering af den offentlige sektor. Det vil  
 frigøre ressourcer til kernevelfærden og lette  
 borgernes adgang til offentlige ydelser. S og SF  
 foreslår bl.a., at: 

  › Langt flere borgere skal henvende sig til de  
  offentlige myndigheder ved direkte indtast- 
  ning, fx når man skal bestille sygesikrings- 
  bevis, anmelde flytninger mv. 

  › Der indføres øget videotolkning, og derved  
  spares transport for tolkene

  › Fremme brugen af arbejdskraftbesparende ny  
  teknologi gennem øget adgang til låntagning  
  til rentable digitaliseringsprojekter

  › Nedbringe udgifterne til lagring af data ved at  
  anvende ’cloud computing’ til fjernlagring af data

 » normalisering af styreformerne i storbyerne:  
 S og SF vil normalisere styreformerne i landets 
 store byer, således at de store byer efter  
 kommunalvalget i 2013 overgår til almindeligt  
 flertalsstyre og enhedsforvaltning.   

 En normalisering af styreformerne vil medføre  
 væsentlige effektiviseringer i de store byers  
 administration og vil samtidig styrke demokratiet,  
 hvor det politiske ansvar entydigt bæres af det  
 politiske flertal. Det vil frigøre penge til børne- 
 haver, folkeskoler, plejehjem mv.

• en systematisk forebyggelsesindsats: Bedre fore-
byggelse har en række gunstige virkninger: Først og 
fremmest flere leveår, bedre livskvalitet og typisk 
højere indkomst for borgerne. Dernæst en række 
besparelser på sundhedsudgifterne. Og endelig har 
forebyggelse også en positiv virkning på arbejds-
givernes udgifter til fx løn under sygdom og på 
arbejdsudbuddet. Udover de allerede finansierede 
tiltag vil S og SF: 

  › prioritere et løft af psykiatrien, som skal sikre,  
  at udredning begynder inden en måned, og at  
  behandling starter inden 14 dage efter afslut- 
  tet udredning 

  › fastsætte nationale mål for folkesundheden  
  10 år frem i tiden, eksempelvis fald i antal  
  rygere, antal overvægtige, antal kronisk syge  
  og helbredstilstanden hos de kronisk syge

  › udvikle nationale tilbud om helbredstjek til  
  nærmere definerede befolkningsgrupper – der  
  aftales en kommunal og regional indsats ud fra  
  de nationale mål

 Bedre forebyggelse vil gøre yderligere 5.000 danskere 
i stand til at passe et arbejde i 2020.

• effektivisering af forsvaret og ny sikkerhedspolitik: 
Regeringen har som led i Reformpakke 2020 lagt op 
til at reducere forsvarsudgifterne med 2 mia. kr.  
– svarende til 10 procent – fra og med næste for-
svarsforlig i 2015. Det ligger på linje med udviklingen 
i lande som fx Sverige, Frankrig og Storbritannien.  
S og SF deler denne målsætning, som derfor lægges 
til grund for den økonomiske politik efter et rege-
ringsskifte og for de kommende forhandlinger om  
et nyt forsvarsforlig.

 S og SF mener imidlertid, at der samtidig er behov  
for at styrke den ikke-militære indsats for Danmarks 
sikkerhed. Derfor vil vi oprette en pulje på 1,5 mia. til 
”Ny sikkerhedspolitik”, som vil supplere den eksiste-
rende fattigdomsorienterede udviklingsbistand. 
Dermed bidrager puljen til opfyldelsen af målet om, 
at bistanden igen skal udgøre 1 procent af BNI.

25



arbejde mere og 
Uddanne oS bedre

En ambitiøs reform på uddannelsesområdet skal sikre 
et løft af danskernes kompetencer og kvalifikationer. 
Ikke mindst af de mange ufaglærte, hvis beskæftigel-
sesmuligheder bliver stadig ringere. En ambitiøs uddan-
nelsesindsats er essentiel for den enkelte, for de danske 
virksomheder, der skal øge deres globale konkurrence-
evne, og for den offentlige sektor, der skal løfte nye 
udfordringer. 

Vi vil lave en reform af hjælpen til kontanthjælpsmodta-
gere og afskaffe de nyttesløse og fattigdomsskabende 
ydelser, der særligt rammer vores nydanskere. Målet er 
større integration, og med den rette indsats skal vi 
sikre, at 10.000 ekstra nydanskere er i job inden 2020. 

I det følgende oplistes de væsentligste initiativer til at 
forbedre mulighederne for uddannelse og øge arbejds-
udbuddet. En nærmere beskrivelse af initiativerne fin-
des i Fair Løsning 2020.

4
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En væsentlig vej til velfærd og højere velstand går gennem 
øget arbejdstid og bedre uddannelse. Socialdemokraterne og 
SF vil sammen med parterne på arbejdsmarkedet genskabe 
holdbarheden i den danske økonomi, og vi vil hurtigt efter et 
regeringsskifte indlede trepartsforhandlinger, der skal sikre 
et nettobidrag på 15 mia. kr. til sikring af holdbarheden af 
den offentlige økonomi. 



• trepartsaftale om langsigtet økonomisk holdbarhed: 
Efter et regeringsskifte indkaldes der til treparts- 
forhandlinger om langsigtet økonomisk holdbarhed. 
Forhandlingsforløbet tilrettelægges på grundlag af  
10 principper: 

 1) Trepartsforhandlingerne indledes indenfor 
 60 dage efter et regeringsskifte. 

 2) Forhandlingerne foregår i regi af Finansministeriet, 
 og ledes af finansministeren med deltagelse af  
 relevante fagministre og repræsentanter for lønmod- 
 tager- og arbejdsgiverorganisationerne.    

 3) Trepartsforhandlingernes mål er at bidrage afgø- 
 rende til holdbarheden i dansk økonomi ved at  
 sikre en varig forbedring af de offentlige finanser  
 med 15 mia. kr. gennem øget beskæftigelse.  

 4) De aftalte tiltag gennemføres efterfølgende efter 
 den kendte arbejdsdeling i den danske model  
 enten ved lov eller indgår i de nye overens- 
 komster fra 2012 og 2013.  

 5) Forhandlingerne tager afsæt i et regeringsoplæg, 
 som skitserer en række temaer, der hver især kan  
 bidrage til styrket holdbarhed. 

 6) Alle parter inviteres til at fremlægge ideer, der 
 bidrager til at realisere den fælles målsætning.  

 7) Forslagenes økonomiske virkning vurderes af 
 Finansministeriet. Denne vurdering lægges til  
 grund for de videre forhandlinger. 

 8) Forhandlingerne tager udgangspunkt i Arbejds-
 markedskommissionens og Det Økonomiske Råds  
 vurdering af virkningerne ved øget arbejdstid. Det  
 lægges til grund, at hele udfordringen kan løses  
 ved at øge den gennemsnitlige arbejdstid med 1  
 time om ugen, svarende til 12 minutter om dagen.

 9) I det omfang målsætningen ikke kan realiseres  
 med andre tiltag, er det nødvendigt at øge  
 arbejdstiden med overenskomstmæssige red- 
 skaber – fx en forøgelse af normalarbejdstiden. 

   10) På baggrund af en ny 2020-plan – og sideløbende  
 med trepartsforhandlingerne – tager regeringen  
 initiativ til ændringer af den økonomiske politik,  
 som stimulerer beskæftigelsen og finansierer  
 målrettede forbedringer af velfærden.  

 Temaer i trepartsforhandlinger om langsigtet  
holdbarhed er bl.a.:

 » øget arbejdstid gennem bl.a. følgende  
 muligheder:

  › Ret til fuldtidsbeskæftigelse på attraktive  
  vilkår i den offentlige sektor

  › Indførsel og forøgelse af flydende tid og plustid  
  (fast arbejdstid over 37 timer) tilpasset den  
  enkelte branche

  › Omlægning af den femte ferieuge til fem  
  feriefridage, der let kan udbetales som løn 

 » fastholdelse af seniorer gennem fx følgende  
 positive tiltag:

  › Alle efterlønsmodtagere, folkepensionister og  
  førtidspensionister får mulighed for at tjene  
  60.000 kr. årligt eller 5.000 kr. om måneden  
  uden modregning i deres ydelser

  › Det samlede kontingent til a-kasse og efterløn  
  fastholdes, men fordelingen ændres, så  
  a-kassekontingentet gøres billigere, mens  
  efterlønsbidraget bliver tilsvarende dyrere 

  › Midlertidig mulighed for skattefri udbetaling af  
  hidtil indbetalt efterlønsbidrag ved framelding  
  fra efterlønsordningen

 » Uddannelse af arbejdsstyrken baseret på bl.a.  
 følgende initiativer:

  › Afklaring af kompetencer og uddannelsesplan  
  til lønmodtagere, der mangler uddannelse 

  › Bedre information om uddannelsesmuligheder  
  til virksomheder

  › Fokus på opkvalificering i den aktive  
  beskæftigelsespolitik

 » Social ansvarlighed, der skal sikre mere  
 beskæftigelse:  

  › Nyt ”CSR-bidrag”, der løfter virksomhedernes  
  sociale ansvar

  › Reform af førtidspension og fleksjob med  
  henblik på at fastholde flere på arbejds- 
  markedet

  › Mere sundhedsfremme og bedre arbejdsmiljø  
  gennem udvidelse af Forebyggelsesfonden og  
  øget samarbejde mellem regering, arbejds- 
  markedets parter og kommunerne

 » modvirke social dumping gennem bl.a.:  
 › Øget myndighedskontrol og bedre registrering  
  af udenlandske virksomheder og lønmodtagere
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  › Stærkere indsats – bl.a. på EU-niveau – for  
  at  fuldbyrde danske arbejdsretsdomme i  
  udlandet 

  › Undersøge mulighederne for at indføre  
  ”kædeansvar” over for uorganiserede  
  underleverandører

 » genopretning af den danske flexicurity  
 gennem bl.a.:

  › Øget inddragelse af parterne i den aktive  
  arbejdsmarkedspolitik

  › Modernisering af dagpengesystemet
  › Ændret beskatning af kontingenter til fag- 

  forening og a-kasser overvejes – idet loftet  
  over fradrag for fagforeningskontingent  
  forudsættes ophævet

• Uddannelsesreform: Vi vil genopfinde den danske 
måde at klare globaliseringen på. Det kræver en 
historisk reform af vores uddannelser – og et løft  
af hele befolkningens uddannelsesniveau. Kort sagt 
skal vi alle være dygtigere. Det vil vi investere 10 mia. 
kr. om året i, jf. tabel 8.

 » 95 procent skal gennemføre en ungdoms- 
 uddannelse. S og Sf har bl.a. følgende forslag: 

  › Tolærerordninger i de mindste klasser, et loft  
  på 24 elever i klasserne og flere helhedsskoler.  
  Samtidig vil vi sikre bedre ledelse på skolerne  
  og efteruddanne lærerne

  › Praktikpladsgaranti: Der skal indføres en  
  praktikpladsgaranti på erhvervsskoler, så alle  
  kan afslutte en erhvervsuddannelse. Derudover  
  oprettes praktikpladscentre, og brugen af  

  sociale klausuler øges ved offentligt byggeri,  
  så  store anlægsprojekter medfører flere prak- 
  tikpladser. Skolepraktik bruges i nødvendigt  
  omfang

  › Ny fleksibel ungdomsuddannelse: S og SF vil  
  oprette en ny uddannelse til unge, der ikke  
  magter en ordinær ungdomsuddannelse. 

   ”Den fleksible ungdomsuddannelse” skal sørge  
  for skræddersyede uddannelsesforløb til de  
  unge, der ellers ville blive tabt af systemet

 » Professionshøjskolerne skal give velfærdstek- 
 nologisk forspring:  Socialdemokraterne og SF 
 ønsker stærke professionshøjskoler, der uddanner  
 velfærdsmedarbejdere af høj kvalitet, understøt- 
 ter en innovativ offentlig sektor og udvikler  
 velfærdssamfundet. Professionshøjskolerne skal  
 sammen med kommuner og regioner udvikle  
 velfærdsteknologi, der gør det muligt at levere  
 service af højere kvalitet og på en mere effektiv  
 måde end i dag. Det vil være til gavn for borgerne  
 og udgøre grundlaget for et samarbejde med  
 private virksomheder om eksport af velfærds- 
 teknologiske produkter. Derfor vil vi gennemføre  
 en ambitiøs reform af professionshøjskolerne,  
 bl.a.:

  › Mere praksisnær forskning 
  › Velfærdsteknologi som eksportvare
  › Tilbagerulning af regeringens nedskæringer

 » oprettelse af fire nye erhvervsforskningscentre:   
 De kommende års nye basismidler til forskning 
 bruges til at opbygge fire nye strategiske  
 erhvervsforskningscentre med fokus på velfærds- 
 teknologi, miljø, klima samt sundhed og forebyg- 
 gelse. Det er områder med et stort potentiale og  
 et eksportmarked, der kan udvikles. Udgangs- 
 punktet for et erhvervsforskningscenter skal være  
 forskning af den højeste kvalitet, som på sit felt er  
 blandt de stærkeste eliteforskningsmiljøer globalt  
 set, hvilket vil kunne tiltrække de allerdygtigste  
 internationale forskere og have en tiltræknings- 
 kraft på relevante virksomheder. 

 » rigtig uddannelse til 40.000 ufaglærte:  S og SF 
 foreslår konkret, at 5.000 voksne årligt får uddan- 
 nelsesorlov til at tage en kompetencegivende  
 uddannelse på fulde dagpenge. Det skal være en  
 selvstændig målsætning på linie med de uddan- 
 nelsesmålsætninger, der er opstillet for unge.  
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tabel 8: Samlet løft for UddannelSe og forSkning, 
mia. kr. Pr. år ved fUld indfaSning

En bedre folkeskole 2,0

Ungdomsuddannelse: Mindre frafald mv. 0,6

De videregående uddannelser 0,6

Uddannelse på dagpenge – driftsudgifter 0,6

Efter- og videreuddannelse i øvrigt 0,4

Flere uddannelsespladser for unge 2,0

Genopretningspakkens nedskæringer på 
uddannelse og forskning tilbageføres

3,9

i alt 10,1



 Med en sådan ordning vil 40.000 personer få løftet  
 deres uddannelsesniveau frem mod 2020. Det vil  
 mindske den ubalance, der kan forudses på det  
 danske arbejdsmarked, hvor efterspørgslen efter  
 ufaglært arbejdskraft falder hurtigt, mens der  
 bliver mangel på faglærte og folk med videregå- 
 ende uddannelse, jf. boks 7.

• inden 2020 skal 10.000 flere indvandrere i arbejde:  
S og SF vil få flere indvandrere i arbejde ved hjælp  
af to effektive redskaber: En generel bekæmpelse af 
arbejdsløshed og en aktiv arbejdsmarkedspolitik 
målrettet indvandrere. Derfor foreslår vi bl.a.: 

 » generel indsats for at få indvandrere og efter-
 kommere i arbejde:

  › Rimelige krav til kontanthjælpsmodtagere
  › Sprogvurdering og obligatorisk danskunder- 

  visning for kontanthjælpsmodtagere
 » Særlig indsats for unge:
  › Dygtiggørelse af indvandrere: 80 procent  

  arbejde – 20 procent uddannelse
  › Klippekort til danskundervisning
  › Praktikpladser også til unge nydanskere 
 » Særlig indsats for indvandrere med særlige  

 problemer:
  › Særlig indsats i forhold til barrierer for at  

  komme i arbejde – kulturelle, familiemønstre mv.
  › Hurtigere behandling til psykisk syge eller  

  traumatiserede indvandrere
 » Særlig indsats over for kriminalitet blandt  

 indvandrere og efterkommere:
  › 200 nye ghettobetjente skal konsekvent være  

  til stede i ghettoerne

  › Sociale sanktioner for unge kriminelle på vej til  
  en kriminel løbebane

  › Stop for tilgangen til kriminalitet, fx social  
  mandsopdækning 
 › Slå ned på den hårde kerne – vidnebeskyttelse,  
  monitorering ved løsladelse mv.

Statsministeren gjorde sig på Venstres landsmøde i 2009  

til talsmand for en række målsætninger – eller ”drømme” 

– om Danmarks udvikling frem mod 2020. Et af målene var, 

at Danmark skal være ”blandt de bedste lande i EU til at 

integrere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på 

arbejdsmarkedet målt ved beskæftigelsesfrekvensen”. 

Vi er i øjeblikket meget langt fra den situation. Ser man  

på forskellen mellem erhvervsfrekvenser for indvandrere  

og landenes oprindelige etniske befolkninger, ligger 

Danmark på en 23. plads ud af 28 EU-lande. 

Der er et enormt økonomisk potentiale i at indfri den 

beskrevne målsætning. Hvis man forestiller sig en situation 

med ”perfekt integration”, hvor ikke-vestlige indvandrere 

og efterkommere – efter en vis opholdstid i Danmark – 

opnåede samme erhvervsfrekvens som etniske danskere, 

ville det øge beskæftigelsen med 69.000 personer. Det er 

derfor helt realistisk at opstille et mål om at øge beskæfti-

gelsen blandt indvandrere og efterkommere med 10.000 

personer – svarende til en syvendedel af potentialet  

– mere end det regeringen regner med frem mod 2020.  

Boks 8: fLere nYdanskere  
i arBeJde
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Boks 7: mangLen PÅ arBeJdskraft
i løbet af ti år vil danmark mangle ca. 45.000 PerSoner med en erhvervSUddannelSe, og Samtidig vil der være overSkUd af 
Ufaglært arbejdSkraft.

ændring (1.000 PerSoner) UdbUd efterSPørgSel Ubalance

Ufaglært -102 -189 88

Gymnasial 46 12 34

Erhvervsuddannede -52 -7 -45

Videregående uddannede 102 207 -105

I alt -7 22 -

Kilde: AE.



 » kontanthjælpsreform: S og SF vil gennemføre en 
 reform af indsatsen over for kontanthjælpsmod- 
 tagere. Formålet er hurtigere og bedre hjælp.  
 Den enkelte skal behandles værdigt og kunne  
 opretholde et acceptabelt forsørgelsesgrundlag,  
 flere skal vende hurtigere tilbage i beskæftigelse.  
 Konkret foreslår vi, at: 

 
  › Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser  

  – som kontanthjælpsloft, timeregler og start- 
  hjælp – afskaffes

  › Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmod- 
  tagere skal arbejde for kontanthjælpen 

  › Tilbuddene til ikke-arbejdsmarkedsparate  
  kontanthjælpsmodtagere skal styrkes. Navnlig  
  skal tilbuddene til personer med psykiske  
  sygdomme styrkes – som en integreret del af  
  udbygningen af sundhedssystemet

  › Flere yngre kontanthjælpsmodtagere skal  
  kunne pålægges at tage en kompetence- 
  givende uddannelse

  › Mindre regelstyring, afbureaukratisering og en  
  refusionsreform skal sikre, at ressourcerne  
  anvendes på den enkelte, og tilbuddene gøres  
  mere individuelle

 » varigt lavere arbejdsløshed: Socialdemokraterne 
 og SF har en målsætning om at nedbringe  
 arbejdsløsheden varigt med 10.000 personer i  
 forhold til de 100.000, regeringen regner med.  
 Det er fuldt realistisk. Finansministeriet regner  
 med en strukturel arbejdsløshed på 100.000.  
 Det er højt sat i betragtning af, at arbejdsløs- 
 heden i juni 2008 var helt nede på 45.000, og  
 der kun var tale om et begrænset lønpres – de  
 årlige lønstigninger kom på intet tidspunkt over  
 4,6 procent.  

  I februar 2011 lå arbejdsløsheden på ca. 109.000  
 personer, lønstigningstakten er faldende, og  
 faktisk er der udsigt til et direkte reallønsfald.  
 Det er svært at tro på, at der skulle opstå et løn- 
 pres, hvis arbejdsløsheden falder med mere end  
 bare 9.000 personer. Tværtimod er der meget, der  
 tyder på, at arbejdsmarkedet er blevet mere flek- 
 sibelt. En vigtig årsag hertil er, at arbejdskraft fra  

 de nye EU-lande har haft adgang til det danske  
 arbejdsmarked. Det har efter alt at dømme bety- 
 det, at man under det seneste opsving undgik det  
 lønpres, der tidligere har været udløst af en over- 
 ophedet bygge-anlægssektor.

  Følgende initiativer skal desuden sikre varigt  
 lavere arbejdsløshed:

  › Konsekvent krisehåndtering forhindrer, at  
  ledigheden i perioder er høj og forebygger  
  langtidsledighed

  › Hurtig aktivering af både dagpengemodtagere  
  og kontanthjælpsmodtagere 

  › Erhvervsrettet uddannelsesaktivering

 » fastholdelse af seniorer: Det vil være en stor 
 økonomisk gevinst for samfundet, hvis flere frem- 
 over vælger at blive længere på arbejdsmarkedet,  
 og hvis langt flere af dem, der trækker sig tilbage,  
 gør det mere gradvist ved at fortsætte med at  
 arbejde på nedsat tid i nogle år. En af grundene til,  
 at det ikke sker, er, at det kniber med at finde job  
 – ikke mindst job med mulighed for at arbejde på  
 nedsat tid. S og SF foreslår derfor:

  › 3.000 seniorjob i kommunerne
  › At styrke offentlige arbejdsgiveres økonomiske  

  incitament til at ansætte eller beholde ældre  
  medarbejdere 

  › At give ansatte, der planlægger at gå på efter- 
  løn, et tilbud om deltidsarbejde. Det skal være  
  obligatorisk i den offentlige sektor, og vi opfor- 
  drer samtidig arbejdsmarkedets parter til at  
  skrive det ind i overenskomster mv. for større  
  private virksomheder 

 » begrænsning af lukkedage: De mange lukkedage 
 går ikke blot ud over den enkelte familie, men  
 skader også fleksibiliteten på arbejdsmarkedet.  
 En begrænsning af lukkedagene vil give mindre  
 stress og færre fraværsdage for den enkelte  
 børnefamilie. Samtidig vil det øge fleksibiliteten  
 på arbejdsmarkedet markant, når medarbejdere  
 og virksomheder i mindre grad end i dag skal  
 indrette sig efter lukkedagene. Derfor vil S og SF  
 begrænse lukkedagene.

30



hele fair løsning 2020 kan bestilles hos 
Socialdemokraterne og Sf eller downloades på 

Sammenomdanmark.dk




