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GANG I VÆKSTEN STYR PÅ INDTÆGTERNE

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.

Derefter skal vi have styr på indtæg
terne. 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.

De fire trin til vækst og velfærd
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ARBEJDE MERE OG UDDANNE OS BEDREEN EFFEKTIV OFFENTLIG SEKTOR

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

bedre og  hurtigere.

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.

De fire trin til vækst og velfærd
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IndlednIng

Danmark står foran enorme forandringer. 
Men det er op til danskerne, hvordan for
andringerne skal se ud. Socialdemo
kraterne og SF vil tage lederskab. Vi vil 
sikre orden i økonomien, skabe nye 
arbejdspladser og styrke danskernes vel
færd. Vi appellerer til alle danskere om, at 
vi sammen arbejder, investerer og uddan
ner os til et stærkere samfund. Vi tilbyder 
ikke en let løsning. Men vi tilbyder en løs
ning, der virker, og gør alle danskere stolte. 

 
Danmark blev ramt hårdt af den økonomiske krise. 
Også hårdere end en række andre europæiske lande. Vi 
har mistet flere job og stigningen i ledigheden har været 
voldsommere. 

Krisen blev forværret af, at de gode tider ikke blev brugt 
til at forberede os på fremtiden. Opsvinget er blevet sol
det op. Danske skolebørn halter fagligt efter børn i 
lande vi normalt sammenligner os med. Danske virk
somheder mangler konkurrencekraft. Vores sundheds
væsen er presset. Alt for mange danskere er på overfør
selsindkomst. Byområder er blevet til ghettoområder. 

Efter et årti med slingrekurs og manglende resultater 
har Danmark brug for en samlet og langsigtet plan. En 
Fair Løsning 2020 er en omfattende helhedsplan for 
Danmark i de næste 10 år.

Vores løsning er ikke nemmere end regeringens. Tvært
imod. Et regeringsskifte er et opgør med illusionen om, 

at Danmarks problemer kan løses med skattelettelser, 
nulvækst og forringelser af efterløn og folkepension. 

Danmark er et af verdens mest harmoniske samfund. Vi 
har skabt et samfund, der vækker opsigt ude i verden. 
Vi har skabt det sammen, og vi er før kommet ud af kri
ser uden at sætte det særlige danske over styr. 

Velfærdssamfundet er bygget op gennem en modig og 
effektiv krisepolitik. Efter krigen hvor vi skabte et 
moderne industrisamfund. Efter halvfjerdserne og fir
serne hvor vi løftede os til et højteknologisk videnssam
fund. Nu står Danmark overfor nye udfordringer. Det 
kræver, at vi samles om en satsning på arbejde, investe
ringer og uddannelse.

Den modsatte politik har slået fejl. Ufinansierede skat
telettelser har sprængt hul i statskassen uden at gavne 
væksten. Nedskæringer har bremset et nyt opsving. Der 
investeres mindre i det, vi skal leve af i fremtiden – blok
politik har lammet samarbejdet mellem regeringen, 
Folketinget, lønmodtagerne og erhvervslivet. 

Vi danskere står overfor nogle store beslutninger. 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. Sam ar
bejde virker bedre end splittelse.



7

Vi tror på, at en fornyelse af velfærdssamfundet er 
Danmarks eneste chance for ny vækst, holdbar øko
nomi og varige sunde arbejdspladser. De bærende vær
dier i vores samfund har fremtiden for sig. 

Vi beder om mandat til at stå i spidsen for et langt sejt 
træk, hvor alle må bidrage til at få Danmark ud af kri
sen. Vi bliver nødt til at stille krav til hinanden. De unge 
skal blive hurtigere færdige med deres uddannelse, løn
modtagerne skal arbejde mere, den offentlige sektor 
skal effektiviseres og indvandrerne skal i højere grad 
være en del af arbejdsfællesskabet. 

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. 

I Danmark har vi altid taget de store skridt fremad i 
samarbejde med hinanden. Vi tror på, at vi bedst kan 
løse udfordringer på arbejdsmarkedet, hvis vi taler med 
lønmodtagerne. Vi tror på, at vi kan skabe vækst og 
konkurrencekraft, hvis vi taler med erhvervslivet. Det er 
den danske måde at gøre det på. 

En fair løsning bygger på følgende holdninger og for
ventninger til Danmark og danskerne:

• Danske virksomheder og lønmodtagere står stærkest 
i den internationale konkurrence, hvis vi uddanner os 
bedre. Det kræver investeringer her og nu.

• Forpligtende aftaler mellem erhvervslivet, lønmodta
gere og Christiansborg er nødvendige for at udvikle 
de styrkepositioner Danmark skal leve af. Det kræver 
samarbejde og lederskab. 

• Danskerne er parate til at yde et større bidrag for sam
fundet ved at arbejde mere og uddanne sig hurtigere.

• Det Danmark, vi får i 2020, skabes af de beslutninger, 
vi træffer i 2011. 

Det er nu, der skal handles: 

Socialdemokraterne og SF vil sætte gang i økonomien 
og får vi flere i arbejde nu, kan vi skabe varig velstand. 

Med færre arbejdsløse bliver udgifterne til dagpenge og 
kontanthjælp mindre, og indtægterne til den fælles 
kasse bliver større. 

Socialdemokraterne og SF vil investere i sundhed og 
forebyggelse nu, så vi får færre syge og mere livskvalitet 
om ganske få år. Med mindre nedslidning på arbejds
markedet kan flere arbejde i længere tid. 

Socialdemokraterne og SF vil styrke uddannelse og 
forskning nu, så vores unge bedre kan konkurrere med 
deres jævnaldrende fra resten af verden. Det er nu, de 
skal lære om den nyeste teknologi – ikke om 10 år. 

Socialdemokraterne og SF vil rette op på folkeskolen nu, 
så vi kan nedbringe de voksende udgifter til specialunder
visning. Det vil give flere midler til den helt almindelige 
undervisning, som langt de fleste børn modtager. 

Socialdemokraterne og SF vil løfte integrationen nu, så 
vi får færre udgifter til indvandrerkvinder på overførsels
indkomst, brudt et mønster som fastholder mange unge 
indvandrere i et parallelsamfund, og vi får øget arbejds
udbuddet med tusindvis af hænder. 

Socialdemokraterne og SF vil give erhvervslivet en 
håndsrækning nu med et investeringsvindue og et klima
fradrag, så vi kan få konkurrencekraft på markeder, som 
om blot få år vil være yderst vanskelige at komme ind 
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på, og samtidig omstille produktion i bæredygtig retning. 
Det er nu, at vi skal satse på Kina, Indien og Brasilien. 

Og det er nu, at vi med en kraftanstrengelse skal forhin
dre, at ungdomsarbejdsløsheden bider sig fast. Taber vi 
en generation på gulvet, vil prisen være høj. Tusindvis af 
unge vil aldrig få den chance de fortjener, og regningen 
vil være enorm for samfundet.

Punkt for punkt. Udfordring for udfordring er det vigtig
ste valg vi står overfor, om vi skal handle nu eller vente. 

Socialdemokraterne og SF er ikke i tvivl. Fair Løsning 
2020 er en ambitiøs plan om i fællesskab at hive 
Danmark ud af krisen. Med Fair Løsning 2020 viser vi, 
hvilke beslutninger, der skal træffes nu, hvordan det 
kan lade sig gøre i praksis – og hvordan vores økonomi
ske plan vil virke på langt sigt. 

Kun ved at få væksten tilbage kan vi lukke hullet i stats
kassen. Det kræver nye job og mere vækst i den private 
sektor. Dette kommer ikke uden investeringer i fremti
den. I uddannelse, forskning, udvikling og ny teknologi. 
Investeringer, som skal foretages, mens tid er. 

Samtidig skal økonomien styres stramt. Bedre velfærd 
skal finansieres krone for krone med omprioriteringer 
og målrettede skattestigninger. Pengene skal være der, 
før de kan gives ud – og bruges bedre end hidtil, fordi vi 
i de kommende år må vænne os til beskedne rammer 
for det offentlige forbrug. 

Stigningen i gælden må ophøre. Underskuddet skyldes 
først og fremmest, at færre arbejder og flere skal for
sørges på overførselsindkomst. Det nedbringes først, 
når vi igen skaber job – og bagefter er klar til at arbejde 
mere. Når alle arbejder mere, og de unge uddanner sig 

hurtigere, får vi orden i økonomien uden at ramme 
enkeltgrupper brutalt eller forringe vores sygehuse, fol
keskoler, daginstitutioner eller ældreomsorg. 

Højere afgifter på usunde fødevarer og cigaretter skal 
sammen med en afgift på dårligt arbejdsmiljø og en 
afskaffelse af fradraget for sundhedsforsikringer finan
siere et sundhedsvæsen i verdensklasse og en bedre 
forebyggelsesindsats. 

Et større samfundsbidrag fra bankerne skal finansiere 
et historisk løft af folkeskolen. 

En millionærskat, loft over de bedst lønnedes fradrag 
for pensionsopsparing og afgift på de hurtige aktie
handler, skal finansiere et løft af pensionstillægget og et 
højere beskæftigelsesfradrag til lønmodtagerne. 

En lastbilsafgift og en betalingsring om København skal 
finansiere billigere og bedre kollektiv transport. 
Samtidig skal registreringsafgiften omlægges, så det 
bliver mere attraktivt at købe klimavenlige biler.

Sådan sikrer vi en mere rimelig fordeling. Sådan sikrer 
vi, at der er råd til bedre velfærd på de områder, der 
betyder mest. Og sådan kan vi nå de målsætninger, der 
er bred enighed om. Fair Løsning 2020 sikrer at:

• den langsigtede økonomiske politik er mere end  
holdbar 

• der er strukturel balance eller overskud på de offent
lige budgetter i 2015 og 2020 

• vi efterlever alle Danmarks internationale økonomi
ske forpligtelser, herunder hensigterne i Europagten 
samt kravene i EU’s henstilling om at stramme den 
økonomiske politik med 1,5 pct. af BNP og nedbringe 
budgetunderskuddet til under 3 pct. i 2013 
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• der allerede fra 2013 er udsigt til et fald i den offent
lige gæld

Dermed sikrer Fair Løsning 2020 en klart mere ansvarlig 
økonomisk politik end Reformpakke 2020, der ikke fuldt 
ud lever op til de nævnte målsætninger – heller ikke 
med de ændringer, der følger af tilbagetrækningsforliget.

Resultaterne kommer ikke af sig selv. 

Vores plan indebærer, at der skridt for skridt sættes ind på 
4 punkter, hvor den økonomiske politik skal lægges om.

GANG I VÆKSTEN 
For det første skal vi sætte gang i væksten 
og styrke konkurrenceevnen. 

STYR PÅ INDTÆGTERNE
For det andet skal vi have styr på 
indtægterne. 

EN EFFEKTIV OFFENTLIG SEKTOR 
For det tredje skal vi prioritere og effektivi
sere i den offentlige sektor. 

ARBEJDE MERE OG UDDANNE OS BEDRE 
For det fjerde skal vi uddanne os bedre og 
arbejde mere. 

Fair Løsning 2020 er en helhedsplan for en modernise
ring af dansk økonomi og vores velfærdssamfund. 
Forslagene på de 4 indsatsområder hænger sammen. 
De skal gennemføres i den rigtige rækkefølge – og det 
er nødvendigt at gå hele vejen. 

Samlet set er der tale om en historisk omfattende 
reformindsats. 

Udfordringerne er store. Faldgruberne er mange. Men 
ved at handle nu, kan vi sikre, at Danmark varigt bliver 
et af verdens rigeste og mest harmoniske samfund. Vi 
kan sikre et Danmark, vi er sammen om. 

Helle ThorningSchmidt og Villy Søvndal 
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Danmark har haft en hårdere medfart under den økonomiske krise end en række øvrige  
euro pæiske lande. Andelen af mistede job er højere og stigningen i ledigheden har været 
vold sommere. Kun med fornyet økonomisk optimisme, vækst, fremgang for virksomhederne 
og faldende arbejdsløshed kan vi komme på sikker afstand af et nyt økonomisk tilbageslag. 

Vi skal mindske ledigheden i den private sektor ved at fremrykke offentlige investerin
ger for 10 mia. kr. Det skal sikre, 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 folketingsvalg indføre 100 pct. afskrivning på 
alle nyinvesteringer i maskiner. Det vil forøge investeringerne i virksomhederne med 
mindst 9 mia. kr. i 2012. 

Udover den nødvendige kickstart af væksten, skal dan
ske virksomheders kon kurrenceevne styrkes med en 
ambitiøs vækstreform. Reformen skal øge virksom
hedernes produktivitet og innovation samt 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 
væksten indenfor en række af de områder, hvor danske 
virksomheder har globale styrkepositioner.
 
Efter 10 år med VKO er grundlaget for Danmarks fremti
dige velstand under pres. På længere sigt er problemet 
med flere ældre og færre unge en betydelig økonomisk 
udfordring. Først er der imidlertid mere aktuelle og vig
tige problemer, der skal løses. 

Det er arbejdsløshed og ikke mangel på arbejdskraft, der 
er den mest umiddelbare trussel mod dansk økonomi. 

Derfor er en ny regerings første og vigtigste opgave at 
øge væksten og beskæftigelsen. Den forpligtigelse svig
tes massivt med den nuværende økonomiske politik. 
Kursen skal ændres på to fronter. Først skal vi gennem
føre en kickstart af dansk økonomi for at komme ud af 
krisen. Derefter skal vi gennemføre en omfattende 
vækstreform, der sikrer dansk erhvervslivs konkurren
ceevne for fremtiden.

1  gang 
I væksten

BOKS 1.1:  
TO VEJE I DEN øKONOMISKE 
POLITIK

USA og Europa følger to vidt forskellige veje i den øko-

nomiske politik for at komme ud af krisen. 

I USA har Obama gennemført en stor vækstpakke ”The 

American Recovery and Reinvestment Act of 2009” – en 

vækstpakke på 787 mia. USD. Samtidig har centralban-

ken i USA af flere omgange opkøbt statsobligationer. 

Senest besluttede nationalbanken i november 2010 at 

opkøbe US-statsobligationer for omkring 600 mia.$. 

frem mod sommeren 2011. Det sikrer højere likviditet i 

markedet og sænker renten.

I Europa er der gennemført store sparepakker i de fleste 

lande. Det er sket i lande som Grækenland, Irland og 

Spanien, der ikke har noget valg på grund af en enorm 

gældsbyrde. Men der er også gennemført store spare-

pakker i et land som Storbritannien, der har valgt spare-

vejen frem for arbejdsvejen af ideologiske årsager. Her 

har nedskæringerne været så voldsomme, at der var 

negativ vækst i 4. kvartal 2010, ligesom i Danmark.  
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BOKS 1.2:  
DANSK KRISEPOLITIK VIRKER IKKE

Danmark har ikke klaret sig bedre end andre lande i den økonomiske krise, som regeringen ofte hævder. Snarere tværtimod. 

Beskæftigelsen er faldet mere end i Portugal og Grækenland, jf. figur 1 og ledigheden er steget langt hurtigere, så den nu er på 

niveau med vores nabolande, jf. figur 2, og ikke markant lavere, som den har været gennem en årrække. 

I Danmark er investeringerne i boliger, maskiner og anlæg faldet mere end i de fleste andre EU-lande, kun overgået af Irland, 

Grækenland, Spanien og Portugal, jf. figur 3, og det private forbrug er på trods af underfinansierede skattelettelser og udbetaling 

af SP-opsparing faldet, mens det er steget i mange andre europæiske lande, jf. figur 4.

FIgur 1: ændrIng I beskæFtIgelsen  
1. kvartal 2008 tIl 4. kvartal 2010
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Kilde: AE, på baggrund af EUROSTAT og OECD.

FIgur 3: Faste bruttoInvesterInger  
1. kvartal 2008 tIl 4. kvartal 2010

-60

-70

0

-10

-20

-30

-40

-50

Pct.

Ir
la

nd

G
ræ

ke
nl

an
d

Sp
an

ie
n

D
an

m
ar

k

N
or

ge

H
ol

la
nd

Po
rt

ug
al

St
or

br
it

an
ni

en

U
SA

Fi
nl

an
d

Sv
er

ig
e

It
al

ie
n

Ø
st

ri
g

Fr
an

kr
ig

Be
lg

ie
n

Ty
sk

la
nd

Anm.: Der er kun tal for Grækenland og Holland frem til  
3. kvartal 2010.
Kilde: AE, på baggrund af EUROSTAT.

FIgur 2: aku-ledIgheden I danmark og nabolande 
2008 tIl 2010
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Kilde: AE, på baggrund af EUROSTAT.

FIgur 4: prIvat Forbrug  
1. kvartal 2008 tIl 4. kvartal 2010
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Anm.: Der er kun tal for Grækenland frem til 3. kvartal 2010.
Kilde: AE, på baggrund af EUROSTAT.
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1.1 kIckstart
I regeringspartierne er opfattelsen, at et nyt dansk 
opsving allerede er godt i gang. Det opfattes som 
direkte skadeligt at gøre mere for væksten. I stedet 
håber man på en automatisk forbedring af konjunk  
tursituationen. 

Det er en farlig holdning. Både globalt og i dansk sam
menhæng er den økonomiske situation fortsat præget 
af stor usikkerhed. Et svagt og jobløst opsving kæmper 
for at bide sig fast. Det trues konstant af en lang række 
faktorer, som kan sende udviklingen i den modsatte 
retning. Med et ustabilt boligmarked, lav forbrugertillid, 
stramme kreditvilkår for erhvervslivet, global politisk 
uro – og en stadig risiko for at EUlandene trækker tæp
pet væk under økonomien med alt for kraftige og alt for 
tidlige opbremsninger af konjunkturpolitikken.

Derfor har dansk økonomi brug for en kickstart. Det skal 
ske gennem en fremrykning af både private og offentlige 
investeringer. Kun med fornyet økonomisk optimisme, 
vækst, fremgang for virksomhederne og faldende arbejds
løshed kan vi komme på sikker afstand af et nyt økono
misk tilbageslag. 

Vi skal ikke bare investere i vækst og job, fordi det er 
sympatisk og behageligt. Hvis det var rigtigt, at prisen 
blev stigende gæld, højere renter og dårligere konkur
renceevne, ville vi være nødt til at acceptere højere 
ledighed og vente på, at udlandet trak os med i et nyt 
økonomisk opsving. Men sådan er det ikke. 

Tværtimod er en helt utilstrækkelig og nu direkte kon
traktiv vækst og jobpolitik – sammen med ufinansierede 
skattelettelser – den væsentligste forklaring på det store 
statsunderskud. Jo længere vi venter med at gøre det nød
vendige, jo dyrere bliver det. Også derfor stoppes stig
ningen i gælden hurtigere med en ny økonomisk politik.

1.1.1 private investeringer
Dansk økonomi befinder sig i en massiv vækstkrise. 
Den hjemlige efterspørgsel står i stampe. Og virksom
hedernes konkurrenceevne halter. Landene omkring os 
har mere gang i hjulene. Deres virksomheder vinder 
ordrer og udvikler sig hurtigere end de danske. 

Socialdemokraterne og SF ønsker at give dansk erhvervs
liv en hjælpende hånd. Vi ønsker, at dansk erhvervsliv 
får mulighed for at konkurrere på de globale markeder. 
Adgang til den nyeste teknologi og det mest effektive 
produktionsapparat er afgørende. Derfor vil Social
demo kraterne og SF give dansk erhvervsliv en salt

BOKS 1.3:  
LANGE UDSIGTER TIL VÆKST

Regeringens egne prognoser for dansk økonomi de kom-

mende år er nedslående. Væksten bliver aftagende fra 2 pct. 

vækst i BNP i 2010 til 1½ pct. vækst i BNP i 2012. Når der 

ikke kommer gang i hjulene igen vil beskæftigelsen være 

stort set uændret i 2011 og 2012. For de arbejdsløse betyder 

det, at det ikke bliver lettere at finde arbejde. Regeringen 

regner da også med, at ledigheden vil være stort set uæn-

dret i perioden 2010 til 2012, jf. tabel 1.

tabel 1: 
udvalgte nøgletal For dansk økonomI 2010 tIl 2012

2010 2011 2012

BNP-vækst, pct. 2,0 1,7 1,5

Ændring i beskæftigelsen, tusinde 
personer

-54 0 4

Bruttoledighed, tusinde personer 166 172 164

Kilde: Økonomisk Redegørelse, december 2010.

Den langsomme vækst i BNP betyder, at faldet i BNP i 2008 

og 2009 ikke indhentes foreløbig. Dansk økonomi vil dermed 

ligge langt fra det økonomiske spor vi har fulgt fra 1990’erne 

og til 2008, jf. figur 1, så vi i 2012 er 150 mia. kr. fattigere, 

end hvis vi havde fortsat vækstsporet fra 1990’erne.

FIgur 1: langsom genopretnIng aF dansk 
bruttonatIonalprodukt (bnp)

Mia kr.
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Kilde: AE, Økonomisk Prognose – forår 2011.
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vandsindsprøjtning, som kommer hele den danske øko
nomi til gavn. 

Socialdemokraterne og SF foreslår et etårigt investe
ringsvindue, hvor virksomhederne skatteteknisk kan 
straksafskrive alle investeringer i maskiner i 2012. Det 
betyder, at de skal betale mindre i skat. Det betyder, at 
danske virksomheder vil få mulighed for at genvinde 
produktivitet og effektivitet. Det vil styrke Danmarks 
konkurrenceevne og skabe job i den private sektor. Det 
vil bringe det enorme opsparingsoverskud i virksom
hederne fra bankbogen til beskæftigelse – til glæde for 
den danske økonomi. 

Forslaget skal her og nu sætte gang i de private investe
ringer i nye produktionsanlæg for at skabe danske 
arbejdspladser. I dag er vi udfordret af, at mange indu
strijobs flytter ud til lavtlønslande som Kina. Forslaget 
om at forbedre afskrivninger vil føre til en modernise
ring af de danske produktionsvirksomheder, som vil 
betyde, at det bliver mere attraktivt at lægge fremti
dens produktion i Danmark – og mindre attraktivt at 
flytte arbejdspladser ud.

Konkret betyder forslaget, at der indføres straksafskriv
ninger på maskininvesteringer (dvs. 100 pct.). I dag er 
der ifølge den økonomiske model ADAM en gennem
snitlig afskrivningssats på 25 pct. – 28 pct. korrigeret for 
forhåndsafskrivninger1.

Investeringsvinduet indføres umiddelbart efter et rege
ringsskifte og holdes åbent frem til udgangen af 2012.

Et etårigt vindue med straksafskrivninger vil sætte gang 
i dansk økonomi igen, fordi de private investeringer 
mindst øges med 9 mia. kr. i 2012. Det vil starte en posi
tiv bølge i dansk erhvervsliv med stigende lyst til yder
ligere investeringer. 

De danske virksomheder har opsparet mange penge, 
men de vælger i øjeblikket at sætte dem ind på bankbo
gen i stedet for at investere dem. De venter på, at efter
spørgslen vender tilbage. Men i den tid risikerer de at 
stå i stampe, miste konkurrenceevne og markedsandele 
– og Danmark risikerer vedvarende at miste job og vel
stand. Et år med straksafskrivninger skal give virksom
hederne lyst til at investere igen2. Det vil særligt styrke 
danske industrivirksomheder, som har mange arbejds
pladser for faglærte og ufaglærte. Og det vil virke som 
en hånd under beskæftigelsen i Danmarks ydre områ
der. Danmark skal fortsat være et produktionsland.

Forslaget om et etårigt investeringsvindue vil ikke på 
sigt forværre det offentlige budget eller den offentlige 
gæld. Virksomheder får alene fremrykket deres 

BOKS 1.4:  
STRAKSAFSKRIVNINGER GøR 
GEVINSTEN VED  INVESTERINGER 
STøRRE OG MERE SIKKER

Virksomheder, der anskaffer en maskine, kan trække en del 

af værdien af maskinen fra i beregningen af virksomhedens 

overskud og dermed skat. Det skyldes, at maskinen mister 

en del af sin værdi over tid og ved at blive brugt - en del af 

maskinen bliver altså afskrevet. Virksomhederne trækker 

derfor værditabet på maskinerne fra i overskuddet på 

samme måde, som virksomheden trækker lønomkostninger 

og udgifter til materialer, renter osv. fra i virksomhedens 

overskud, som der skal betales skat af. Små aktiver, fx en 

boremaskine, afskrives samme år, den købes, mens større 

aktiver, fx en vindmølle, afskrives over en årrække. 

Socialdemokraterne og SF’s forslag om straksafskrivninger 

vil betyde, at også store aktiver afskrives samme år de 

anskaffes i 2012.

For en helt almindelig virksomhed vil straksafskrivninger 

betyde, at gevinsten ved at investere i dyre maskiner bliver 

større og mere sikker. Et eksempel:

Olsens maskinfabrik A/S køber en betonkanon for 1 mio. kr. 

Med den nye betonkanon kan Olsen levere et bedre produkt 

til en lavere pris. Det øger fabrikkens konkurrenceevne. Som 

reglerne er nu, kan Olsen afskrive op til 25 pct. af købsprisen 

det første år, dvs. 250.000 kr. Skatteværdien af afskrivningen 

er 25 pct. for et selskab, så han betaler 62.500 kr. mindre i 

skat. Andet år kan Olsen afskrive 25 pct. af saldoværdien dvs. 

750.000 kr. (1 mio. kr. minus 250.000 kr.), så afskrivningen 

bliver 187.500 kr. og skatten 46.875 kr. mindre. Tredje år kan 

han afskrive 140.625 kr. og betale op til 35.156 kr. mindre i 

skat og så videre de næste mange år.

Med Socialdemokraterne og SF’s forslag vil Olsen kunne 

afskrive 1 mio. kr. allerede det første år, så han slipper 

250.000 kr. billigere i skat – næsten 190.000 kr. mere end i 

dag. Til gengæld kan han ikke afskrive noget de næste 

mange år, hvor han så betaler tilsvarende mere i skat.

Fordelen for Olsen er, at en større del af gevinsten ved at 

investere i betonkanonen kommer hurtigt. Det giver større 

sikkerhed for, at investeringen kan tjene sig selv hjem, og 

det giver en rentefordel for Olsen3.

afskrivninger. Det skal dog bemærkes, at budgetunder
skuddet øges i 2012, fordi de virksomheder, der investe
rer, skal betale mindre i skat. Det er nu vi har brug for, at 
virksomhederne investerer i deres kapitalapparat – øger 
produktiviteten og styrker konkurrenceevnen. 
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BOKS 1.5:  
AMERIKANSKE ERFARINGER

For at sætte mere gang i økonomien foreslog præsident 

Obama i september 2010 at hæve de skattemæssige afskriv-

ningsrater for maskininvesteringer til 100 pct. til og med 

2011. Forslaget er nu vedtaget.

Amerikanske regeringer har i tidligere krisetider benyttet sig 

af dette værktøj. Således opjusterede Bush-regeringen først 

afskrivningsraten til 30 pct. i 2002 for på ny at hæve denne 

til 50 pct. fra maj 2003 til og med 2004. Afskrivningsraten på 

50 pct. blev i slutningen af 2008 reintroduceret, og er altså 

nu erstattet af muligheden for (100 pct.) straksafskrivninger 

for investeringer eksklusiv bygninger frem til og med 2011.

Obamas forslag blev fulgt af en rapport af det amerikanske 

skatteministerium5, som konkluderede, at afskrivningsra-

terne i 2011 kunne forventes at generere yderligere 50 mia. 

dollars investeringer. Det svarer til omkring 5 pct. af de sam-

lede amerikanske investeringer i maskiner mv.6 Den forven-

tede effekt tager udgangspunkt i et studie af House & 

Shapiro (2006)7, der analyserer effekterne fra tiltaget i 2003-

2004. Hassett & Hubbard (2010) vurderer, at effekten på 

investeringerne i 2011 kan være op til 10 pct.8 

Da de 50 mia. dollars i høj grad anses for at være fremryk-

kede investeringer, der alligevel med tiden ville blive gennem-

ført, og derfor skulle afskrives, vurderes tiltaget samtidig 

ikke at have den store negative effekt for de offentlige 

finanser over tid.

Den amerikanske effekt vurderes på baggrund af et løft i 

afskrivningsraten for maskiner mv. fra skønsmæssigt 35 pct. 

til 100 pct. Overført til de danske maskininvesteringer mv. 

svarer et løft fra 28 pct. til 100 pct. til et løft på 6 pct. På den 

ene side kan reaktionen være lavere som følge af en højere 

effektiv afskrivingsrate for maskiner via straksafskrivninger 

på fx software. På den anden side kan effekten være større, 

fordi vi på vej ud af krisen har en meget lav investeringskvote 

og en samtidig gigantisk opsparing i de danske virksomheder.tabel 1.1:  
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

Anm.: Effekt sammenlignet med grundforløb. Beregnet som 
angivet i boks 1.4.
 
Kilde: AE pba. ADAM og det amerikanske skatteministerium.

1.1.1.1 straksaFskrIvnInger
Forbedrede afskrivningsmuligheder er et velkendt øko
nomisk politisk instrument. Det er tidligere anvendt til 
at øge de private investeringer i Danmark – fx i slutnin
gen af 1950’erne – og var et af bidragene til den anden 
fase i Danmarks industrialisering4. Men også i USA 
anvendes lempede afskrivningsregler til at øge de pri
vate investeringer. Det er bl.a. et af elementerne i 
Obama’s krisepakker jf. boks 1.5.

Overføres de amerikanske resultater med at øge 
afskrivningsraten et enkelt år til Danmark, kan straksaf
skrivning for maskiner isoleret set føre til en forøgelse 
af erhvervsinvesteringerne på 9 mia. kr. (knap 5 pct.).

I nedenstående tabel 1.1 er vist det direkte stød på 
erhvervsinvesteringerne og dansk økonomi fra forslaget 
om straksafskrivninger på maskininvesteringer.

Når en forhøjelse af den skattemæssige afskrivnings
rate sætter mere gang i investeringerne får vi generelt 
mere gang i økonomien via højere beskæftigelse og 
afledte effekter. 

Indkomsteffekter vil øge det private forbrug og investe
ringer i andre erhverv og sætte yderligere gang i hju
lene. Med afledte positive effekter øges BNP ifølge 
ADAMmodellen med knap ¼ pct., og samtidig stiger 
beskæftigelsen med 2.400 personer i 2012, jf. tabel 1.1.

Det umiddelbare stød er blot en del af den forventede 
effekt på erhvervsinvesteringerne. Socialdemokraterne 
og SF forventer, at stødet til erhvervsinvesteringer vil 
betyde, at de samlede erhvervsinvesteringer kan stige 
som i sidste konjunkturvending i dansk økonomi – jf. 
nedenfor. Men stødet er nødvendigt, da alle forventer 
en meget langsom vending i dansk økonomi, hvor væk
sten i flere år bliver så moderat, at beskæftigelsen kun 
vil stige ganske minimalt. 
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BOKS 1.6:  
TILBAGETRÆKNINGSREFORMEN 
FORVÆRRER DE OFFENTLIGE 
FINANSER MED 25,5 MIA. KR. I 2012

Regeringens tilbagetrækningsreform betyder, at alle under 

45 år mister retten til efterløn, og derfor skal have tilbagebe-

talt 17,5 mia. kr. i 2012, som de har indbetalt til efterløns-

ordningen. Regeringen regner desuden med, at 25 pct. af 

personerne mellem 45 og 54 år vil vælge at træde ud af 

efterlønsordningen og få udbetalt deres efterlønsbidrag. 

Regeringen regner på den baggrund med at skulle udbetale 

25,5 mia. kr. i 2012 til de danskere, der træder ud af efter-

lønsordningen, og at denne udbetaling vil koste 1 mia. kr. 

ekstra i renteudgifter de efterfølgende år9. 

I dag indbetaler borgerne 5,2 mia. kr. om året i efterløns-

bidrag, men tilbagetrækningsreformen betyder, at indbeta-

lingerne vil falde med 3,8 mia. kr. svarende til en forringelse 

af den offentlige saldo på 2,6 mia. kr. efter ligningsmæssige 

fradrag. Sammen med den forøgede renteudgift vil tilbage-

trækningsreformen altså forværre den offentlige saldo med 

3,6 mia. kr. om året på kort sigt.

Der foreligger ikke skøn for, hvor store disse tal vil være med 

tilbagetrækningsforliget, men det må antages, at mange vil 

benytte muligheden for at få udbetalt deres efterlønsbidrag 

skattefrit i 2012.

Hertil kommer, at forværringen af de offentlige finanser 
fra straksafskrivninger og fra den varslede fremrykning 
af offentlige investeringer på 10 mia. kr. i 2012 højst er 
på niveau med den forværring af de offentlige finanser, 
som VKregeringen selv har foreslået i forbindelse med 
udbetalingen af efterlønsbidrag, som følge af efterløn
nens afskaffelse, jf. figur 1.1 og boks 1.6.

Som det ses af figur 1.1 betyder VK’s efterlønsforslag, at 
det offentlige mister et provenu på 25,5 mia. kr. i 2012 
som følge af forventet udbetaling af efterlønsbidrag 
– samt bortfald af efterlønsbidrag i 2012.

Socialdemokraterne og SF’s vækstforslag bidrager til en 
midlertidig forværring af det offentlige budget på ca.  
25 mia. kr. Heri er indregnet en budgetforværring på ca. 
15 mia. kr. fra straksafskrivninger (lavere virksomheds
skat) i 2012 – og 10 mia. kr. i budgetvirkning fra frem
rykning af offentlige investeringer. 

FIgur 1.1: dIrekte provenutab på det oFFentlIge budget  
aF vk og s-sF Forslagene, 2012, mIa. kr.
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Kilde: FM og S-SF, 2011.

Investeringsvinduet vurderes ikke at have negative 
effekter på de offentlige finanser og den offentlige gæld 
på sigt. Det skyldes, at straksafskrivningerne primært 
fremrykker skattefradrag virksomhederne under alle 
omstændigheder skulle have. Hertil kommer, at det 
højere investeringsniveau betyder højere produktivitet 
og højere økonomisk vækst.

Det er klart, at straksafskrivningen betyder, at navnlig 
industrivirksomhederne skal betale mindre i skat i 2012 
– og det medfører isoleret set en meget kortvarig for
værring af de offentlige finanser på 1520 mia. kr. i 
2012. 20 mia. kr. skal betragtes som et klart overkants
skøn, hvor alle fuldt ud vil kunne udnytte afskrivnings
muligheden fuldt ud i 2012 og på alle deres maskininve
steringer – hvorfor 15 mia. kr. må vurderes som ganske 
realistisk skøn. I 2011 vil der være en forholdsmæssig 
effekt afhængig af, hvornår folketingsvalget bliver afholdt.
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tabel 1.2:  
eFFekt på beskæFtIgelse mv. aF øgede prIvate InvesterInger

2011 2012

Erhvervsinvesteringer, 
realvækst pct.enheder

6,7 7,1

BNP, realvækst pct.enheder 0,8 0,9

Beskæftigelse niveau, 1.000 personer 14 34

Betalingsbalance saldo, 
2011kr. niveau, mia. kr.

-8 -18

Offentlig saldo, 2011kr. niveau, mia. kr. 8 19

Anm.: Der er regnet marginalt på en situation, hvor erhvervslivets 
investeringskvote øges med 2½ pct.enhed fra 2010-2012 på linje 
med stigningen ved seneste konjunkturvending. Løftet i inve-
steringskvoten er nogenlunde ligelig fordelt på maskiner mv. og 
bygninger/anlæg. 

Kilde: AE, økonomisk prognose – forår 2011.

FIgur 1.2: opsparIngsoverskud For Ikke-FInansIelle vIrksomheder 12 mdr.s. gennemsnIt, mIa. kr.
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Anm.: I figuren er anvendt årets priser. 
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (NATKSO08). 

1.1.1.2 kæmpe prIvat opsparIngsoverskud med 
enormt vækst- og beskæFtIgelsespotentIale
De private ikkefinansielle virksomheder har siden kri
sens start i 2008 øget deres opsparingsoverskud (netto
fordringserhvervelse) fra et underskud på 30 mia. kr. i 
starten af 2008 til et overskud tæt på 100 mia. kr. i 
2010, jf. figur 1.2. I alt var det private opsparingsover
skud omkring 160 mia. kr. i 2010, svarende til 9 pct. af 
BNP10.

Der er således et enormt potentiale for vækst og 
beskæftigelse, hvis opsparingsoverskuddet kom ud at 
arbejde gennem investeringer i bygninger og maskiner. 

Øges de private investeringer, så opsparingsoverskuddet 
investeres i nye maskiner, bygninger og anlæg i stedet 
for at blive stående på bankbogen, vil det betyde, at der 
kommer gang i økonomien. Det vil skabe nye job i de nye 
produktionsanlæg. Såvel straksafskrivninger på maski
ner som fremrykning af offentlige investeringer forven
tes at bidrage til at aktivere de private investeringer. 
Hvis det lykkes en aktiv økonomisk politik med straks
afskrivninger og fremrykninger af offentlige investerin
ger at sikre en hurtigere tilbagevenden til høj økono
misk vækst – vil det have store virkninger på dansk 
økonomi.

Hvis de private investeringer stiger som i sidste kon
junkturvending har AE beregnet, at de private investe
ringer stiger med knap 7 pct. i 2011 og 2012. Effekten 
ville være markant. Efter to år ville beskæftigelsen være 

steget med 34.000 personer, BNP vil være steget med 
1,7 pct. mere end ellers, danskerne vil være knap  
30 mia. kr. rigere og den offentlige saldo ville være for
bedret med 19 mia. kr.

De danske prognoser, der er udgivet efter nytår, peger 
på en økonomisk vækst mellem 1,3 og 2,1 pct. i 2011, 
mens der for 2012 ventes en vækst mellem 1,6 og  
2,1 pct.11. Vækstrater i den størrelsesorden vil medføre 
en meget langsom genopretning af dansk økonomi efter 
den voldsomme nedgang, der fulgte i kølvandet på 
finanskrisen.
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Lavere selskabsskat nævnes ofte som den hurtige genvej til 

at skabe vækst i Danmark. Lavere selskabsskat skulle gøre 

det mere attraktivt at investere i Danmark og de tabte 

arbejdspladser i industrien skulle strømme tilbage til 

Danmark, hvis bare selskabsskatten blev sænket. Ser man 

på tallene bliver den løsning dog mindre oplagt. 

Både Sverige og Tyskland, som er kommet hurtigere ud af 

krisen, har højere selskabsskat end Danmark og selskabs-

skatten i Danmark ligger i den lave ende sammenlignet med 

EU1512. 25 pct. af selskabsskatten betales af selskaber inden 

for finansierings- og forsikringsbranchen og 13 pct. af 

råstofindvinding. Selskaberne inden for finansiering og for-

sikringsbranchen beskæftiger kun 5 pct. af de privatan-

satte13. Industrien, som er den mest konkurrenceudsatte 

branche, betaler 14 pct. af selskabsskatterne, men beskæfti-

ger 20 pct. af de privatansatte. 

Kun omkring 26 pct. af alle selskaber betaler selskabsskat 

og kun omkring 1,25 pct. af selskaberne betaler mere end  

1 mio. kr. om året. En opgørelse af selskabsskattebetalingen 

fra de 20 største børsnoterede selskaber i Danmark (OMX20) 

viser, at de 9 selskaber, der ikke var inden for den finansielle 

sektor eller medicinalindustrien, betalte mellem 200 og  

300 mio. kr. i selskabsskat tilsammen om året i årene 2007 

til 200914, dvs. mellem 22 og 33 mio. kr. om året i gennem-

snit per selskab. 

Asger Aamund:

”Ja, nu bliver jeg nok myrdet af mine kolleger i erhvervslivet. 

Men den [selskabsskatten red.] er altså ikke vildt vigtig… 

Det er ikke sådan, at en virksomhed slår sig ned i Danmark 

udelukkende på grund af selskabsskatten. Det er nogle helt 

andre ting, der spiller en rolle.”15

tabel 1.3. 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.

1.1.2 offentlige investeringer
Den offentlige sektor investerer hvert år for 3540 mia. kr. 
i fx større reparationer og nybyggeri. Hvis vi fremrykker 
nogle af disse investeringer sætter det gang i økono
mien og sikrer højere beskæftigelse – ikke mindst i den 
private sektor. Det er fornuftigt i en tid, hvor økonomien 
ligger underdrejet, og vi ikke fuldt udnytter vores pro
duktionskapacitet. Når et nyt opsving er sat i gang er 
det naturligvis nødvendigt at sænke investeringsni
veauet tilsvarende – så der samlet set ikke bruges flere 
penge end allerede planlagt. 

Vi lægger op til at foretage en fremrykning af offentlige 
investeringer med samlet set 10 mia. kr. Pengene skal 
investeres i samarbejde med kommuner og regioner, 
som vil blive inddraget i tilrettelæggelsen af den kon
krete fordeling. Kommuner og regioner skal generelt 
have adgang til at låne til rentable investeringer, og i 
2012 kan der endvidere etableres en tilskudsordning, så 
kommuner og regioner tilskyndes til at bidrage til frem
rykningen af de offentlige investeringer.

Der sigtes eksempelvis på følgende indsatsområder: 

• energirenovering og klimatilpasning: Vedligehol
delsestilstanden lader meget tilbage at ønske mange 
steder i den offentlige sektor, og der er brug for et 
løft, som på sigt også vil nedbringe omkostningerne 
til vedligehold. Det kan fx ske ved at private firmaer i 
højere grad får ansvaret for vedligeholdelsen.

BOKS 1.7: FLERE PRIVATE INVESTERINGER ELLER SELSKABSSKATTELETTELSER

• mere velfærdsteknologi: Prioriteringerne i ABT
fonden er ikke tilstrækkelige. Vi skal blandt andet 
have mere velfærdsteknologi indenfor ældre og 
handicap området.

• bedre faglokaler: Ikke mindst mange faglokaler er 
stærkt forsømte og utidssvarende.

• genopretning og forbedring af kloakkerne. 
• digitaliseringsprojekter, der giver bedre og billigere 

offentlig service og administration.
• mindre trafikprojekter fx sortpletbekæmpelse.
• ghettoindsats: I samarbejde med Landsbyggefonden. 
• kommunal vedligeholdelse: Fx nedslidte skoler og veje. 

Fremrykkede offentlige investeringer øger først og 
fremmest den private beskæftigelse. Samlet vil 10 mia. 
kr. i fremrykkede offentlige investeringer øge beskæfti
gelsen med 9.200 personer – og isoleret set øge det 
offentlige budgetunderskud med 5 mia. kr., når der 
tages højde for øget aktivitet, indkomster og dermed 
skattebetalinger.
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En fremrykning af offentlige investeringer øger ikke på 
sigt den offentlige gæld. Det ligger i ordet ”fremrykkede”, 
at de offentlige investeringer over de kommende år 
reduceres tilsvarende. 

Investeringerne skal under alle omstændigheder afhol
des før eller siden. Konkret foreslår Socialdemokraterne 
og SF, at niveauet for de offentlige investeringer i de 
næste ti år reduceres med 1 mia. kr. årligt som følge af 
de fremrykkede investeringer – jf. figur 1.3.

1.2 vækstreForm 
En ny regering skal finde nye svar på, hvad Danmark 
skal leve af i fremtiden. Vi skal gennemføre en markant 
omstilling af hele vores økonomi for at følge med kon
kurrencen fra udlandet. Mange af de arbejdspladser, der 
forsvinder i disse år, kommer aldrig tilbage – de må 
erstattes med vækst i nye brancher og funktioner. 
 
Men det er helt afgørende, at vi aldrig opgiver målet om, 
at Danmark skal være et produktionsland. Forestillingen 
om at vi kan leve af udvikling, mens produktionen fin
der sted i andre lande, er grundlæggende forkert. Det er 
farligt at sigte på en fremtid, hvor alle danskere arbej
der på et kontor. For innovation og produktion hænger 
uløseligt sammen. Danmark skal være et land, hvor 
moderne industrivirksomheder udvikler og fremstiller 
globalt førende produkter. Derfor skal arbejdskraftens 
kompetencer være helt i top. Lige fra fabriksgulvet til 
direktionslokalet. 

FIgur 1.3.  
vækstpakkens eFFekt på oFFentlIge InvesterInger  
2011-2021, mIa. kr.
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Kilde: Socialdemokraterne og SF, egne beregninger, 2011.

Traditionelt har vi konkurreret på viden, fleksibilitet, 
samarbejde og evnen til at gå forrest med løsninger på 
nye problemer – fx indenfor miljøområdet. Det har 
berettiget relativt høje priser og lønomkostninger. Som 
igen har sikret solide skatteindtægter til finansiering af 
gratis uddannelse, sundhed, forskning og børnepasning. 
Der fører til større viden, mere fleksibilitet og bedre 
konkurrenceevne.  

Men den danske forretningsmodel er i krise. 

Udefra presser nye konkurrenter os ikke bare på pris, 
men også på kvalitet. Befolkningen i de nye vækstøko
nomier har erkendt, at uddannelse er vejen til velstand. 
Virksomhederne har erkendt, at innovation er vejen til 
at vinde globale markedsandele fra fortidens industri
elle mastodonter. Og lande som Kina og Indien støtter 
begge dele med massive investeringer i forskning, 
uddannelse og teknologiudvikling – ikke mindst i for
hold til miljø og energi. 

Indefra er vores traditionelle styrkepositioner truet af 
forfald. Nu betaler erhvervslivet prisen for 10 år med en 
fejlslagen politisk vækststrategi. I en tid, hvor vi burde 
have gjort mere end tidligere for at opretholde vores 
forspring, blev der i stedet trykket på bremsen. 

Det gik godt så længe opsvinget blev båret frem af et 
kunstigt højt privatforbrug og usund gældsætning. Efter 
krisen står det klart, at Danmarks økonomiske omstil
lingsevne er kraftigt beskadiget.
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Et helt centralt problem handler om uddannelse. Hvis 
Danmark skal være blandt de mest konkurrencedygtige 
lande i verden, så skal danskerne være blandt klodens 
højest uddannede. Og det er vi langt fra længere, jf. 
figur 1.4.

Det er nødvendigt at gennemføre en massiv satsning på 
uddannelse lige fra folkeskoler til gymnasier, erhvervs
uddannelser, professionshøjskoler og universiteter. 
Derfor vil vi gennemføre en omfattende uddannelses
reform, som beskrives nærmere i kapitel 4.  

Men også i forhold til vilkårene for at drive virksomhed i 
Danmark er der brug for en ny kurs. Det har været helt 
utilstrækkeligt at satse på selskabsskattelettelser og 
støtteordninger, som bare udsatte afviklingen af foræl
dede, urentable og ikkebæredygtige produktionsformer. 
Milliarder af kroner er brugt på statsstøtte og skattelet
telser til bankerne, olieselskaber i Nordsøen og landbru
get. Uden at det har skabt nye private arbejdspladser.  

Danmark har brug for en vækstreform. 

Den skal udformes i tæt dialog med virksomhederne. 
Drøftelserne skal bygge på et konkret regeringsudspil, 
som erhvervslivet kan – og allerede har – præget med 
forslag, analyser og idéer. Den dialog fortsætter hele 
vejen frem mod og efter et regeringsskifte. Efter et 
regeringsskifte etableres der på de største satsnings
områder forpligtende partnerskaber mellem regeringen, 
virksomheder og organisationer, der skal sikre løbende 
udvikling af politikområderne. 

Til forskel fra nu vil der efter et regeringsskifte være  
den nødvendige handlekraft til at gennemføre og finan
siere de bedste forslag. En konsekvent vækstreform 
bygger ikke alene på forslag om nye udgifter, investe
ringer og begunstigelser af erhvervslivet. Den sikrer 
samtidig, at de nødvendige midler frigøres ved at ned
lægge eller begrænse ineffektive støtteordninger og 
skatte begunstigelser. 

FIgur 1.4: danmarks uddannelsesnIveau sakker agterud. 
andel 25-64-årIge med ungdomsuddannelse er Faldet Fra 9. plads I 2001 tIl 15. plads I 2008.
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1.2.1 bedre rammebetingelser
Det skal være attraktivt at drive virksomhed i Danmark. 
Omkostningsniveauet skal være rimeligt. Det kræver en 
fornuftig lønudvikling og en begrænset økonomisk sam
fundsbelastning 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. 

Det forudsætter en bredspektret indsats. Gode uddan
nelser og en stærk forskningssektor er blandt de abso
lut vigtigste rammebetingelser – og det er netop to 
områder, hvor regeringen i stedet for satser på kortsig
tede besparelser, men hvor Socialdemokraterne og SF 
vil investere.

Den fysiske infrastruktur har også afgørende betydning 
– både når det gælder trafik, og når det gælder energi 
og ITnet. 

Socialdemokraterne og SF vil derudover sikre rettighe
der til virksomhederne i samarbejdet med offentlige 
myndigheder, bedre vilkår for iværksættere, bedre og 
billigere adgang til finansiering af vækst og udvikling 
– og en langt mere globaliseringsbevidst indsats for at 
tiltrække udenlandske virksomheder og nøglemed
arbejdere. 

1.2.1.1 vIrksomhedernes rettIgheder
I Danmark er virksomhederne forpligtede til at bidrage 
til fællesskabet og leve op til en lang række krav, fx om 
miljø og forbrugerbeskyttelse. Sådan skal det også 
være fremover. Men kravene skal udformes og hånd
hæves med større respekt for erhvervslivets vilkår. 
Udgangspunktet må være, at virksomheder også har 
rettigheder:

• genbrug af data. Ingen har i dag overblik over hvilke 
data, offentlige myndigheder ligger inde med. Virk
somheder bliver derfor opkrævet den samme oplys
ning gentagne gange; et administrativt arbejde, der 
beløber sig til milliarder for det private erhvervsliv. 
Målet bør være en situation, hvor virksomhederne kun 
indberetter én given oplysning, én gang, ét sted. Sådan 
er det i Norge, hvor flere offentlige erhvervsrettede regi
stre er samlet i myndigheden Brønnøysund registrene.16 

• harmonisering af ansøgningsblanketter, byggesags-
gebyrer og sagsbehandlingstider. I dag er der meget 
store forskelle mellem kommunerne fx i forhold til 
ansøgningsblanketter, hvor lang tid sagsbehandlingen 
tager, og hvad prisen er for offentlig sagsbehandling. 
Prisen på godkendelse af erhvervsbyggeri ligger fx 
mellem 2.700 kr. og 1 mio. kr. og sagsbehandlingsti

 den varierer fra 3 til 121 dage for simple konstruktio
ner og langt mere for større erhvervs byggeri17. For at 
opnå en effektiv sagsbehandling foreslås det, at der 
sker en gradvis harmonisering af ansøg nings blan
ketter, herunder elektroniske blanketter, gebyrer og 
sagsbehandlingstider for alle erhvervsrelevante kom
munale sagsbehandlingsområder. 

• mere ensartet fortolkning af lovgivning og regulativer. 
Der er stor forskel på, hvordan kommunerne fortolker 
den lovgivning, der vedrører virksomheder. Det er en 
stor byrde for virksomhederne, hvis de skal navigere i 
forhold til forskellige vurderinger af samme lovgivning. 
Det vil være en stor fordel for virksomhederne, hvis 
Folketinget og ministerier forbedrer lovgivningsarbej
det, så love og regulativer bliver enklere at anvende i 
praksis, og så der er mindre rum for lokal fortolkning  
– undtagen i de tilfælde, hvor det faktisk er ønskeligt, 
at kommunerne får et fortolkningsmæssigt spillerum 
som led i selvstyret. Det vil spare virksomhederne for 
megen spildtid og administrativt bøvl, som de i stedet 
kunne have brugt på at drive forretning. Der bør sær
ligt ses på affaldsgebyrer og regler vedr. deponering af 
forskelligt affald, brandregulativer og kommunal bygge
sagsbehandling.

• der bør være én indgang til kommunen ved erhvervs-
forhold. Mange virksomheder føler, at de sendes rundt 
i kommunen, når de henvender sig med erhvervsrela
terede spørgsmål. Der bør derfor være ét enkelt sted 
både fysisk og på kommunens hjemmeside, hvor virk
somheder kan henvende sig.

• komplekse kommunale sager samles i specialiserede 
centre. En række offentlige myndighedsområder er 
meget komplekse, og det kan være vanskeligt for alle 
kommuner at opretholde et tilstrækkeligt højt kompe
tenceniveau. Vi foreslår, at den mest komplekse sags
behandling samles i en række centre, så kommunerne 
ikke behøver at have viden på alle områder, men kan 
koncentrere sig om deres kerneområder. Det vil både 
give en mere effektiv og kompetent opgaveløsning. 

• kvittering straks og hurtigere svar. Alle erhvervsrele
vante ansøgninger, der omhandler investeringer for 
mere end 1 mio. kr. skal inden for én til to dage mod
tage en kvittering fra kommunen om, at ansøgningen 
er modtaget. Med kvitteringen skal virksomheden 
have ret til en gennemgående kontaktperson. Sam
tidig må den ansvarlige myndighed maksimalt bruge 
12 arbejdsuger på at nå frem til en afgørelse, med 
mindre specifikke forhold som fx VVMredegørelser 
betinger længere sagsbehandling.
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• Intelligent regulering. Regulering kan både fremme og 
hæmme innovation. Der skal ske en gennemgang af 
den offentlige regulering, så den i videst mulig omfang 
fremmer innovation. Der skal derfor igangsættes en 
gennemgang af love og regler, så de i videst muligt 
omfang giver virksomhederne tilskyndelse til at intro
ducere nye varer og produkter på det danske marked. 

• der bør indføres faste ændringsintervaller i al lov-
regulering. De ændringer, der løbende sker i erhvervs
rettet lovgivning kan være vanskelige at overskue for de 
berørte virksomheder. Hvis man overgår til faste tids
punkter for ikrafttrædelse af ny og ændret erhvervs
rettet lovgivning, vil det omvendt være væsentligt 
enklere for virksomhederne at følge med i. Faste 
ændringsintervaller er bl.a. indført i Storbritannien, og 
der bør efter britisk forbillede indføres faste lovgiv
ningsmæssige implementeringsdatoer i Danmark på 
erhvervsrelevant lovgivning – fx d. 1. januar og d. 1. juli. 
Lovgivning bør evalueres løbende, så det dermed sikres, 
at lovgivningen hele tiden er relevant, opdateret og 
tjener sit formål.

1.2.1.2 InnovatIon, IværksætterI  
og FInansIerIng
De seneste år er dansk økonomis konkurrenceevne for
ringet. Produktivitetsstigningerne har de seneste 10 år 
været blandt de laveste i OECD. Danmark indtager en 
26. plads i OECD18. Virksomhedernes innovationsevne 
er heller ikke optimal. Internationalt set ligger de dan
ske virksomheders innovationsniveau kun i midterfel
tet19. Mange af de store danske globale virksomheder 
har en høj produktivitet og er stærke, når det gælder 
innovation. Deres udfordring er i særdeleshed at få højt 
kvalificeret arbejdskraft på alle niveauer, herunder 
udenlandsk arbejdskraft. 

Problemet med lav produktivitet ligger især i de små og 
mellemstore virksomheder, der primært har Danmark 
som marked. Omfanget af højt uddannet arbejdskraft i 
disse virksomheder er ofte meget lavt, og omfanget af 
produktudvikling og anden innovation halter. Disse virk
somheder har ofte store problemer med at komme ud 
over Danmarks grænser og eksportere deres varer og 
serviceydelser, og mange stopper med at vokse, når de 
har 3040 ansatte. Der ligger en særskilt udfordring i at 
få disse virksomheder til at vokse sig større og mere 
konkurrencedygtige. 

Danskernes iværksætterlyst er der ikke noget i vejen 
med. Danmark ligger i flere målinger i top men hensyn 
til opstart af egen virksomhed. Men der er alt for vækst
iværksættere, hvor Danmark internationalt set desværre 
kun er i midterfeltet. Det er et meget stort problem, da 
sådanne virksomheder skaber ca. 10 gange så mange 

job i gennemsnit i deres første fem leveår sammenlig
net med almindelige iværksættere20. Det koster på 
beskæftigelsen, og vi kan bl.a. se, at virksomheder, der 
er yngre end 10 år, står for 25 pct. af beskæftigelsen i 
USA. I Danmark er det kun 10 pct.

Der er derfor et stort behov at sætte ind med tiltag, der 
kan øge antallet af iværksættere, forbedre deres overle
velsesmuligheder og øge sandsynligheden for, at de 
vokser og bliver sunde, levedygtige virksomheder. 

Et andet problem handler om finansiering. Danske virk
somheder skal kunne skaffe sig finansiering på attrak
tive vilkår, og det kræver en finansiel sektor, der både er 
stærk og præget af hård konkurrence. Det har det knebet 
en hel del med i Danmark. Oven i det har den finansielle 
krise skabt en decideret kreditklemme for mange virk
somheder samtidig med, at rentemarginalen er steget. 
Der er tegn på, at kreditklemmen er ved at fortage sig, 
men desværre tyder alt på, at bankfinansiering vil blive 
dyrere for virksomhederne: Bankerne skal konsolidere 
sig, udgifterne til at låne på de internationale penge
markeder vil stige, og efter Amagerbankens konkurs  
er kreditværdigheden af flere danske banker blevet 
nedgraderet. 

Derfor er der brug for at give virksomhederne – især 
små og mellemstore – nye finansieringsmuligheder, der 
kan supplere banklån, og som samtidigt vil medvirke til 
at skærpe konkurrencen i den danske finansielle sektor. 

På den baggrund er det nødvendigt at gennemføre en 
række nye initiativer for at fremme innovation, iværk
sætteri og produktivitet i virksomhederne:

• Forenklet erhvervsrådgivning og innovationsstøtte. 
DI kortlagde i 2008 det offentliges engagement på 
innovationsområdet. Kortlægningen viste, at der var 
88 innovationsordninger og programmer på finans
loven med en samlet offentlig udgift på ca. 4,4 mia. kr. 
Ifølge den undersøgelse og undersøgelser, som bl.a. 
Teknologirådet og Statsrevisorerne har gennemført, er 
den væsentligste barriere, at innovationssystemet er 
svært at gennemskue og for bureaukratisk at bruge. 
Derudover skal adgangen til rådgivning forenkles. 
Antallet af offentlige rådgivningsinstanser bør reduce
res og for at lette overblikket for virksomhederne, bør 
der etableres én indgang for virksomhederne, som 
virksomhederne kan få overblik over fx på virksom
hedsportalen www.virk.dk samt kontakte pr. telefon 
eller mail, og derfra kunne guides videre til den rette 
rådgivningsinstans. I forbindelse med revisionen af 
innovationsordninger og programmer bør der fremad
rettet satses på partnerskaber, forskningsprojekter og 
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 klyngeinitiativer, der skal sikre, at der sker en frugtbar 
idé og vidensudveksling mellem mindre og større 
virksomheder.

• atp og ld skal kunne drive finansiel virksomhed. I ATP 
og Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) har danske løn
modtagere gennem årtier opsparet en betydelig finan
siel styrke som i dag kan komme dansk økonomi til 
gavn. ATP har samtidig opbygget store kompetencer 
som leverandør af administrative ydelser til pensions
sektoren, hvilket en række danske pensionsselskaber i 
dag drager nytte af. ATP kan med fordel udnytte sine 
kompetencer internationalt til fordel for de danske 
pensionsopsparere. I regeringens lovprogram for 
2010/2011 blev der lagt op til en fuld harmonisering af 
retten til at drive finansiel virksomhed i dattersel
skabsform, så ATP og LD ville få samme muligheder, 
som den øvrige branche. Efter hårdt pres fra branchen 
er lovforslaget blevet voldsom udvandet, så ATP og LD 
bl.a. maksimalt må have en markedsandel på 5 pct., 
og i øvrigt ikke må eje datterselskaber, der bedriver 
livsforsikringsvirksomhed. Det er uhensigtsmæssigt. 
Socialdemokraterne og SF vil give ATP og LD mulighed 
for at opnå bestemmende indflydelse i kreditinstitutter 
og øvrige virksomheder på det finansielle område på 
linje med den øvrige branche. Det vil i sidste ende være 
til gavn for de danske pensionsopsparere samt øge 
mulighederne for at udvikle de danske arbejdspladser.

• virksomhedsobligationer til iværksættere og smv. 
Hvor en række store danske virksomheder i stigende 
grad har skaffet finansiering til udvikling og ekspan
sion via udstedelse af virksomhedsobligationer, har 
dette ikke været muligt for små og mellemstore 

 virksomheder – de har derfor i langt højere grad været 
afhængige af bankernes udlån og kredit. Der skal derfor 
tages initiativ til, at små og mellemstore virksomheder 
også får adgang til denne lånemulighed. Der bør etab
leres mulighed for en lettilgængelig og billig udstedelse 
af denne slags virksomhedsobligationer for disse virk
somheder. Det kan typisk ske ved at ”pulje” mindre 
virksomhedslån og sælge dem videre til fx pensions
sektoren – på samme måde som pensionssektoren 
allerede i dag investerer i almindelige virksomhedsob
ligationer. Dermed skal pensionssektoren ikke kredit
vurdere hvert enkelt lån, og risikoen ved investeringen 
vil være spredt ud over mange forskellige virksomheder.

• styrkelse af vækstfonden. Vækstfonden er en statslig 
investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye 
vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompeten
cer til rådighed. I samarbejde med private investorer 
har fonden siden 1992 medfinansieret vækst i mere 
end 4.200 danske virksomheder for et samlet tilsagn 
på over 8,1 mia. kr. De virksomheder, Vækstfonden 
har medfinansieret siden 2001, har i dag en samlet 
omsætning på over 25 mia. kr. og beskæftiger ca. 
27.000 medarbejdere fordelt over hele landet. Vækst
fonden har dermed en helt central rolle i forhold til 
udbuddet af risikovillig kapital til vækstvirksomheder 
– ikke mindst i perioder, hvor bankernes udlånsomfang 
ikke opfylder virksomhedernes behov. Vækstfonden 
bør tilføres flere midler, så det forøgede finansierings
behov i virksomhederne i højere grad kan imødekom
mes. Midlerne bør især tilgå danske styrkepositioner, 
som velfærdsteknologi, cleantech (energi og vand) og 
biotech. 

FIgur 1.5: udvIklIng I bankernes rentemargInal For erhvervsvIrksomheder Fra jan. 2007 tIl jan. 2011
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Kilde: Nationalbanken 2011, ikke-finansielle virksomheder.
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• Iværksætterhus til elever og studerende. Selvom antal
let af iværksættere er højt i Danmark, skal vi dog sta
dig arbejde aktivt for, at flere har mod på at starte op. 
Vi skal især gøre mere for at nedbryde forestillingen 
om, at det er ekstremt risikabelt og vanskeligt at 
starte virksomhed op i Danmark. Og vi skal især øge 
unges lyst og mod på at starte egen virksomhed. 
Netværket ”Young Enterprise” under ”Fonden for 
Entreprenørskab”, er et mønstereksempel på, hvordan 
man øger unges lyst til at være iværksættere.21 
Sådanne tilbud skal udvides, så de omfatter endnu 
flere unge. Fx bør der laves en national iværksætter
dag i uddannelsessektoren, og der bør etableres 
”iværksætterhuse”, hvor folkeskoleelever, studerende 
på ungdomsuddannelser og studerende på videregå
ende uddannelser kan møde ”rigtige” iværksættere. 
Mødet kan fx være sat op som temadage, hvor de 
unge under iværksætternes supervision selv får mulig
hed for at starte en fiktiv virksomhed op med udvik
ling af produkt, fastlæggelse af økonomi, udarbejdelse 
af forretningsplan og markedsføringsplan.

• medarbejdernes deltagelse i innovation skal styrkes. 
Inddragelse af medarbejdere har mange gevinster  
– både for arbejdsglæde og som kompetenceløft, men 
også for borgere og kunder, der oplever forbedrede 
services og produkter, samt for arbejdspladsen, der får 
økonomiske gevinster. Det skal drøftes med arbejds
markedets parter, hvordan disse gevinster bedst kan 
realiseres. 

• skattekreditter. Nye og hurtigt voksende virksomheder, 
herunder innovative iværksættere, har typisk under
skud i en årrække. Det betyder, at de ikke kan udnytte 
deres afskrivninger på investeringer og på forskning 
og udvikling. Det forstærker deres problemer med at 
skaffe kapital og påfører dem et rentetab, ligesom der 
vil være en vis risiko for, at fradraget aldrig vil kunne 
udnyttes. Det foreslås, at virksomheder i den beskrevne 
situation under visse betingelser kan få en rentefri 
skattekredit – en slags lån som betales tilbage, når 
der er et overskud. Se nærmere i boks 1.8. Regeringens 
Vækstforum har foreslået en sådan ordning for så vidt 
angår udgifter til forskning og udvikling. 

BOKS 1.8:  
SÅDAN VIRKER SKATTEKREDITTER

Virksomheder kan i dag trække udgifter til forskning og 

udvikling fra. Det er en udmærket ordning, men den er ikke 

god nok for nye innovative virksomheder, der normalt kører 

med underskud i et antal år, og dermed ikke har glæde af 

fradraget i den periode, der er kritisk for, at virksomheden 

overlever. Skattekredit er en hjælp til netop sådanne virk-

somheder. Et eksempel:

• En virksomhed bruger 8 mio. kr. på forskning og udvikling i 

2012. Den kan trække udgiften fra svarende til, at virksom-

heden skal betale 2 mio. kr. mindre i selskabsskat (idet sat-

sen er 25 pct.). Det forudsætter, at virksomheden har et 

overskud – men det har den ikke.

• Skattekredit er et rentefrit lån på netop disse 2 mio. kr. fra 

staten til virksomheden. Dermed skal virksomheden skaffe 

2 mio. kr. mindre i kapital i 2013 - kapital som ofte er svær 

at skaffe, ikke mindst for innovative iværksættere, hvor risi-

koen er høj. Hvis banken skal låne pengene ud, skal der 

også betales renter.

• Lånet betales tilbage, når virksomheden begynder at tjene 

penge. Det, der reelt er sket, er, at virksomheden har fået 

glæde af fradraget allerede i 2012, hvor det med de nugæl-

dende regler først ville være sket i de år, hvor den begyndte 

at tjene penge.

• Der kan også ske det, at virksomheden lukker. Så vil den typisk 

sælge det skattemæssige underskud til en anden virksomhed. 

For at forhindre at det samme fradrag udnyttes to gange redu-

ceres det opsamlede skattemæssige underskud i denne situa-

tion med de 8 mio. kr., som der er ydet skattekredit til.

I eksemplet var der tale om udgifter til forskning og udvik-

ling, men også afskrivninger fra investeringer i maskiner og 

bygninger skal kunne udløse skattekredit. Normalt ydes kre-

ditten kun til virksomheder i selskabsform.

Skattekredit ydes ikke automatisk, men kun til forsknings-

baserede virksomheder efter godkendelse.

Det skønnes, at staten vil have et tab på op til 100 mio. kr. 

på ordningen i form af tabt rente og tab på skattekreditter. 

Til gengæld vil ordningen fremme iværksætteri, og dermed 

skabe arbejdspladser og indtægter for staten. 

Det har tidligere været foreslået at lave en negativ selskabs-

skat – forstået på den måde, at en virksomhed med et skat-

temæssigt underskud på fx 100 mio. kr. straks kunne få 

udbetalt skatteværdien af dette underskud (25 mio. kr.). 

Vi mener, at en sådan ordning vil gøre det alt for let at snyde 

statskassen. Det kender vi bl.a. fra de såkaldte momskarru-

seller, der netop udnytter, at man kan have negativ moms. 
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1.2.1.3 styrket eksport og øget tIltræknIng aF 
udenlandske InvesterInger
Dansk eksport faldt voldsomt i 2009 med et fald på 12,5 
pct. i forholdet til 2008. Eksporten rettede sig en smule i 
2010 med en stigning på 8,4 pct. og prognosen for 2011 
og 2012 viser en moderat stigning i de to år på ca. 7 pct.22. 

Danmarks eksport skal igen op i et langt højere gear, og 
der bør især satses yderligere på de store nye vækst
lande i BRIK23. Den danske eksport til BRIKlandene var i 
2009 på ca. 24 mia. kr.24 ud af en samlet eksport eks
klusiv energi på ca. 451 mia. kr. Det svarer til kun ca. 5 
pct. af eksporten, og udgør en meget lav eksportandel, 
når man tager i betragtning, hvor meget BRIKlandene 
vækster, og hvor købestærke en stadig stigende del af 
deres indbyggere er og vil blive.

Vækstprognoserne er betydelige for de pågældende 
lande. Kina og Indien forventes at få en gennemsnitlig 
realvækst i BNP på op mod 8 pct. om året de næste 
årtier, mens Danmark og Euroområdet kun har udsigt 
til en vækst på omkring 2 pct.25. BRIKlandene vil der
med hale voldsomt ind på velstandsniveauet i de vest
lige lande, og om to årtier kan både Kina og Brasilien 
have et gennemsnitligt velstandsniveau per indbygger 
svarende til godt en fjerdedel af niveauet i USA, mens 
Rusland nærmer sig halvdelen26. 

Danmarks primære eksportområde er Europa, og mere 
end 75 pct. af den samlede danske vareeksport tilflyder 
lande i EU27. Danmark har øget sin eksport til BRIK
landene og til de lande i Asien, der er på vej ind i gode 
vækstforløb. Men den danske eksport til disse markeder 

tabel 1.4: eksport aF varer tIl udvalgte lande  
(pct. aF samlet vareeksport)

nye  
eu-lande

brIk-
landene

emergIng asIa 
(ekskl. kIna og 

IndIen)

1993

Danmark 2,5 1,5 2,9

EU15 2,8 2,9 4,2

USA 0,6 4,4 14,8

2000

Danmark 3,5 2,3 3,0

EU15 4,9 3,0 3,7

USA 0,4 4,8 14,6

2008

Danmark 6,1 4,7 3,1

EU15 7,7 6,1 3,1

USA 0,9 10,2 11,5

Kilde: OECD, her fra DI Indsigt 2010.

er ikke på niveau (forholdsmæssigt) med EU15 landenes 
samlede eksport og slet ikke med USA’s, jf. tabel 1.4.

Især det kinesiske marked rummer betydelige eksport
potentialer for danske virksomheder, og Kina anses af 
mange danske virksomheder for at være det vigtigste 
eksportmarked i de kommende år28. I 2030 kan 140 mio. 
kinesere således groft anslås at have et velstandsniveau 
svarende til tre fjerdedele af det gennemsnitlige vel
standsniveau i USA, og højere end niveauet i eksempel
vis Tyskland, Spanien, Grækenland og Italien. DI vurde
rer, at Kina med den rette indsats kan rykke fra at være 
Danmarks 13. største eksportmarked til Danmarks 3. 
største eksportmarked i 203029. 

I disse år investerer både private og statsejede kinesiske 
virksomheder enorme beløb i udenlandske virksomheder. 
Vi er i Danmark ikke gode nok til at udnytte potentialerne 
– hverken i forhold til dansk eksport til Kina eller i forhold 
til tiltrækning af kinesiske investeringer til Danmark.  
Fx er der ifølge DanishChinese Business Forum ca. 140 
kinesisk ejede virksomheder i Sverige mod 35 i Danmark, 
og mens Kinas investeringsbeholdning i Europa blev 14 
gange større fra 2003 til 2009, er andelen faldet en smule 
i Danmark i samme periode, viser tal fra det kinesiske 
handelsministerium30. 

Det er ikke kun de kinesiske investeringer, der går uden 
om Danmark. Det er en generel trend.

Grafen viser, at omfanget af danske investeringer i 
udlandet har været støt stigende i en årrække og nu 
ligger lige i underkanten af 960 mia. kr. De udenlandske 
virksomheders investeringer i danske virksomheder 
står derimod i stampe, og har i de sidste tre år ligget 
nogenlunde stabilt på ca. 685 mia. kr. 

FIgur 1.6:  
udenlandske InvesterInger går uden om danmark
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Udenlandske virksomheders investeringer i Danmark

Kilde: Nationalbanken 2011 – Årlig beholdningsstatistik for 
direkte investeringer, ultimo 2009.
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 som kun EKF tilbyder at dække. På baggrund af bank
sektorens fortsat begrænsede muligheder for at stille 
langsigtet likviditet til rådighed for eksportvirksom
heder, bør EKF gives mulighed for at videreføre 
Eksportlåneordningen efter 2011. Derudover bør 
Genforsikringsordningen, der giver private kreditfor
sikringsselskaber mulighed for at genforsikre sig i EKF 
mod tab videreføres. Endelig bør det undersøges, om 
der kan etableres kurssikringsinstrumenter, der kan 
sikre virksomheder mod bl.a. store valutakursudsving 
samt en renteudligningsordning, der kan reducere 
kunders risiko i perioder med store renteudsving. 

• målretning af universiteternes indsats i brIk-landene. 
Danske universiteter har ikke i tilstrækkelig grad bila
terale samarbejdsprojekter med universiteter i de nye 
store vækstøkonomier. Danske universiteter bør i 
højere grad end nu etablere bilaterale samarbejdsaf
taler indenfor forskning og udvikling i BRIKlandene. 
Socialdemokraterne og SF foreslår, at der afsættes 
500 mio. kr. til en række erhvervsforskningscentre, der 
skal øge F&Uindsatsen med fokus på bl.a. de danske 
styrkepositioner indenfor ovennævnte teknologiom
råder. Erhvervsforskningscentrene skal i samarbejde 
med danske myndigheder og private eksportorganisa
tioner forestå et mere intensivt samarbejde med uni
versiteter i BRIKlandene og derigennem også kunne 
understøtte og fremme danske virksomheders han
delsinteresser.

• øget fokus på mellemindkomstlande i 
Investeringsfonden for udviklingslandene (IFu). 
Danske virksomheder har stærke kompetencer inden 
for en række af de udfordringer, som en række af de 
nye vækstøkonomier står overfor på bl.a. miljø og 
energiområdet, sundhedsområdet og fødevareområ
det. På trods af en mindre justering af IFU’s investe
ringsmuligheder i mellemindkomstlandene i januar 
2011, er den statslige investeringsfond primært mål
rettet investeringer i de allerfattigste lande. Det bety
der, at den kun i begrænset omfang kan støtte projek
ter i lidt rigere udviklingslande, som ellers rummer 
store handelsmæssige potentialer. Derfor skal der i 
regi af IFU oprettes mere målrettede fonde, som i 
samarbejde med private investorer kan levere kapital 
til investeringer i mellemindkomstlande som fx de 
såkaldte emerging markets.

1.2.1.4 tIltræknIng aF kvalIFIceret arbejdskraFt
Danske virksomheder har brug for højt kvalificeret 
arbejdskraft. Udover at udvikle danske talenter, vil det 
på et stadigt mere globaliseret arbejdsmarked også 
være nødvendigt at tiltrække og fastholde udenlandske 
eksperter og talenter. Eksempelvis har flere videns
tunge brancher som fx itbranchen og ingeniørtunge 

Tendensen er dermed, at danske virksomheder har flyt
tet investeringer og arbejdsopgaver ud af Danmark 
under krisen, mens udenlandske virksomheder ikke har 
foretaget et tilsvarende løft ind i Danmark. Det er en 
stærkt problematisk ubalance. 

Socialdemokraterne og SF foreslår følgende, der skal 
styrke den danske samhandel:

• etablering af one-stop-shops. De nuværende eksport
aktiviteter og aktiviteter i forhold til tiltrækning af 
udenlandske investeringer fremstår sporadiske og 
ukoordinerede og uden tilstrækkelig fokus på de 
mange små og mellemstore virksomheder (SMV), der 
ikke er på de globale markeder. Der bør ske en større 
grad af koordinering af tiltagene, og det bør være enk
lere for SMV’er at få hjælp og rådgivning om eksport. 
Indsatsen kan fx forankres i specialiserede onestop
shops, der kan rådgive virksomheder om eksportmulig
heder, give virksomheder overblik over udbudsopgaver, 
der ligger uden for EU, og som mod brugerbetaling kan 
tilbyde kortere sagsbehandlingstid på eksportcertifi
kater. Specifikke landeanalyser bør udvikles under 
hensyn til små og mellemstore virksomheder samt 
iværksættere og inddrage de potentialer, danske virk
somheder har indenfor velfærds og sundhedsområdet, 
energi og klima, vand og biotek. De nævnte enheder 
bør også kunne tilbyde rådgivning til udenlandske 
virksomheder, der ønsker at operere på det danske 
marked, og som har brug for oplysninger om fx skatte, 
moms og afgiftsforhold, arbejdsmarkedsregler og 
overenskomstforhold.

• etablering af handelsstrategier for hvert af brIk-
landene og de vigtigste øvrige emerging markets. 
Socialdemokraterne og SF vil hurtigt etablere en stra
tegi for at udvide samhandlen mellem Danmark og 
hvert af BRIKlandene og de vigtigste øvrige vækstøko
nomier – de såkaldt ’emerging markets’. Organi sa
tionen Invest in Denmark skal øge indsatsen på disse 
områder og i højere grad foretage opsøgende arbejde 
til virksomheder og fonde i de pågældende lande og 
forsøge at parre dem med danske virksomheder. Det 
er sket med succes i den svenske pendant til Invest in 
Denmark. 

• styrkelse af eksport kredit Fonden. Eksport Kredit 
Fonden (EKF) udgør en væsentlig akse i dansk eksport. 
EKF har bl.a. i forbindelse med Bankpakke 2 etableret 
en Eksportlåneordning på 20 mia. kr. og understøtter 
nu eksportforretninger for danske virksomheder for 
næsten 56 milliarder kroner. Det er en fordobling på 
ca. to år, og det understreger EKF’s værdi for dansk 
eksport. Som følge af opstramningerne i den finan
sielle sektor, er der en række risici omkring eksport, 
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industrier i dag store udfordringer med at få tilstrække
lig med kvalificerede medarbejdere til at kunne følge 
med efterspørgslen og behovet for innovation og 
produktudvikling.

Det er ikke kun jobbets indhold, lønnen og skatten, der 
er afgørende for, om udlændinge vil arbejde i Danmark. 
En af de væsentligste årsager til at udenlandske 
arbejdstagere forlader landet er problemer med, at 
medrejsende ægtefæller ikke falder til i Danmark. Det 
har derfor også stor betydning, om der fx er ordentlige 
boligforhold for den enkelte eller familien, om det er let 
at få overblik over vigtige forhold i Danmark, om der er 
job til eventuel medrejsende ægtefælle og gode skoler 
til børn. Også gratis adgang til velfærdsydelser som 
sundhed og skole har betydning.

Det er samtidig indlysende, at særligt internationale 
virksomheder lægger vægt på vilkårene for udenlandsk 
arbejdskraft, når de vurderer om det kan betale sig at 
placere deres aktiviteter i Danmark. Derfor har vi brug 
for en samlet talentstrategi for i langt højere grad at 
gøre Danmark til et attraktivt land for udenlandske virk
somheder og arbejdstagere. Det vil kræve en række nye 
initiativer: 

• Fast-track til arbejdsmarkedet for højtkvalificerede 
udlændinge. Det er ofte en tidskrævende proces at få 
opholdstilladelse i Danmark. Og det kan samtidig være 
vanskeligt for den enkelte at udfylde papirerne til 
Udlændingeservice. Det er nødvendigt at afdække, om 
ansøgningsprocedurerne kan forenkles og sikre, at 
ansøgninger om opholdstilladelser screenes, så en 
bekræftelse på at ansøgningen er i korrekt stand gives 
inden 14 dage fra indlevering af ansøgningen.

• one-stop-shops for udenlandske arbejdstagere og stu-
derende. Når en udenlandsk arbejdstager eller stude
rende kommer til Danmark, er det ofte vanskeligt at få 
information om Danmark på andre sprog end dansk, 
og informationerne findes ofte kun spredt. Det 
besværliggør adgangen for den enkelte, når der fx skal 
ombyttes udenlandsk kørekort til dansk kørekort, 
etableres kontakt til en privatpraktiserende læge, 
ansøges om skoleplads osv. Der skal derfor oprettes 
onestopshops i København og Aarhus, som kan 
besvare de mest almindelige spørgsmål om rettighe
der og muligheder på engelsk. Enheden kan fx drives i 
samarbejde mellem offentlige myndigheder, arbejds
markedsorganisationer og internationale interesseor
ganisationer, som i forvejen besidder viden og relevant 
information på engelsk.

• Flere gymnasier med internationale spor og internati-
onale folkeskoler. Der skal åbnes mulighed for, at flere 

 gymnasier kan udbyde den internationale linje end de 
nuværende 10 gymnasier, der er givet tilladelse til. 
Derudover vil S og SF sikre, at der bliver åbnet flere 
internationale folkeskoler, så børn til udenlandske 
medarbejdere tilbydes skolegang af høj kvalitet, jf. 
boks 1.9.

• Flere dygtigere forskere og studerende fra udlandet. 
Universiteterne skal have mulighed for at betale 
ansøgningsgebyret for deres ansatte og ph.d.stude
rende på lige vilkår med de private arbejdspladser. Der 
skal endvidere være en mere detaljeret meritvurdering 
af udenlandske uddannelser på masterniveau og der
over for at øge indvandreres mulighed for at bringe 
deres specialiserede kompetencer i spil på det danske 
arbejdsmarked til fordel for væksten. Studerende fra 
et ikke EU/EØS land kan efter færdiggjort uddannelse 
få opholdstilladelse efter green card ordningen i 6 
måneder til at finde et job. Det foreslås, at perioden 
udvides til 9 måneder for ph.d’ere. 

BOKS 1.9:  
SOcIALDEMO KRATERNE OG SF VIL 
UNDERSTøTTE INTER NATIONALE 
SKOLER OG OPRETTE TO  
EUROPA SKOLER 

FLERE INTERNATIONALE SKOLER

En vigtig forudsætning for at kunne tiltrække kvalificeret 

udenlandsk arbejdskraft er, at der er et tilstrækkeligt antal 

skolepladser til medarbejdernes børn. Det er ofte et ønske 

fra udenlandske medarbejdere, at deres børn kan få et til-

bud om at gå i en international skole. I dag er der ganske få 

internationale skoler i Danmark, og det er vanskeligt for 

udlændinge at få plads til deres børn på skolerne. 

Socialdemokraterne og SF vil understøtte oprettelsen af 

flere internationale skoler ved at sikre mere fleksibel lovgiv-

ning, så skolerne kan oprettes i kommunalt regi, men sam-

tidig bevare sin særlige form. Som udgangspunkt skal inter-

nationale skoler etableres med samme økonomiske ramme 

som almindelige folkeskoler og indebærer derfor ikke bru-

gerbetaling. Skolerne er et alternativ for udlændinge i for-

hold til at anvende den almindelige folkeskole.

Konkret vil Socialdemokraterne og SF ansøge EU om lov til at 

oprette 2 Europaskoler. En i København og en i Vestdanmark. 

Europaskolen er et europæisk skoletilbud fra indskoling til 

og med gymnasium. Skolerne vil betyde flere stærke inter-

nationale skolepladser til både udenlandske og danske børn. 
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 sikre mod, at overdragelsen og driften af anlæg til 
private partnere indebærer utilsigtede påvirkninger i de 
offentlige institutioners likviditet og dermed i mulig
hederne for at styre de samlede offentlige udgifter. 

• offentlige/private selskaber. Gældende lovgivning til
lader offentlige/private selskaber, så længe den pri
vate aktør har aktiemajoriteten, men kræver, at 
offentlige myndigheder skal sælge deres andel, hvis 
salget til andre end kommuner og regioner overstiger 
25 pct. Det forhindrer synergi mellem kommunale/
regionale og private kompetencer, som kan bruges til 
at skabe nye vækstbrancher på velfærdsområder. 
Kravet skal derfor fjernes.

• offentlige udbud. Den offentlige sektor udbyder hvert 
år opgaver for milliarder af kroner til private virksom
heder. Siden 2002 er de kommunale udbud fx øget fra 
ca. 20 pct. af samtlige opgaver til i 2009 at udgøre 25 
pct. af opgaverne. Den offentlige udbuds og indkøbs
politik har hidtil været præget af fokus på at sikre bil
ligst mulig pris på kort sigt. Den eksisterende opgave
løsning er blevet beskrevet i meget detaljeret form, og 
derefter udbudt til private aktører. Udbudsformen har 
kun ført til begrænsede omkostningsreduktioner og 
mange steder ringere service og dårligere arbejdsfor
hold. Vi ønsker ikke at tvinge kommunerne til at 
udbyde en bestemt andel af deres opgaver, men 
udbudspolitikken skal effektiviseres. Vi er modstan
dere af udliciteringer, hvor lavere løn og dårligere 
arbejdsvilkår for de ansatte er årsag til den økonomi
ske gevinst. Det er afgørende, at udlicitering anvendes 
som redskab til at udføre opgaver smartere og mere 
effektivt – den rigtige form for udbud rummer stort 
potentiale. En større andel af opgaverne skal udbydes i 
såkaldte ’funktionsudbud’, hvor de udførende virk
somheder i højere grad måles på resultaterne af deres 
indsats. For at fremme de innovative udbud skal reg
lerne for virksomhedsoverdragelse justeres, så de 
medarbejdere, der overføres fra offentlig til privat 
ansættelse i forbindelse med udbud orienteres i god 
tid, og at de i en periode efter overdragelsen er sikret 
de hidtidige ansættelsesforhold. 

1.2.1.6 mere konkurrence
Det danske prisniveau ligger generelt set 9 pct. højere 
end gennemsnittet i sammenlignelige EUlande, når der 
korrigeres for velstand, moms og afgifter. Konkurrencen 
i Danmark er i gradvis bedring, men priserne i Danmark 
er fortsat høje31. Det er naturligvis et problem for for
brugerne, men også for virksomhederne. 

1.2.1.5 den oFFentlIge sektor skal Fremme 
prIvat vækst 
Tiden er inde til en pragmatisk opblødning af grænserne 
mellem den private og den offentlige sektor. Årtier med 
dogmatiske slagsmål om udlicitering og privatisering af 
statslige virksomheder, bør afløses af nye samarbejds
former, der bygger på en klar erkendelse af, at den 
offentlige sektor bidrager til privat vækst, samt at den 
offentlige sektor har et ansvar for at fremme privat vækst.

• offentlige indkøb. Det offentlige køber hvert år ind for 
mere end 270 mia. kr. Lige som politiske forbrugere 
har haft betydning for udviklingen af bæredygtige pro
dukter i supermarkederne, så har det offentliges ind
køb stor betydning for udviklingen af produkter i 
erhvervslivet. Det offentlige kan fremme innovation, 
hvis det formår at være en krævende og kompetent 
indkøber. Det kræver fortsat udvikling af de statslige 
indkøbsprogrammer og udviklingen af lignende tiltag i 
kommuner og regioner. I forlængelse heraf foreslås 
det, at 2 pct. af indkøbssummen i indkøbssamarbej
derne sættes af til projektkonkurrencer for iværksæt
tere og mindre virksomheder. Det skønnes konkret at 
betyde, at der investeres mindst 800 mio. kr. mere i 
forskning og udvikling i virksomhederne.

• offentligt/privat samarbejde. Partnerskaber på tværs 
af grænsen mellem offentligt og privat kan åbne nye 
muligheder for at kommercialisere de løsninger, der 
udvikles i forhold til den offentlige sektors opgaver. 
Samtidig kan partnerskaber være en del af svaret på, 
hvordan offentlige bygninger og anlæg kan få et hårdt 
tiltrængt løft, og nedslidningen af de fysiske rammer 
for levering af velfærdssamfundets kerneydelser brin
ges til ophør. Vi vil bl.a. åbne nye muligheder for, at 
store institutionelle investorer som pensionskasserne, 
Lønmodtagernes Dyrtidsfond og ATP i højere grad end 
i dag kan påtage sig opgaver med at anlægge og ved
ligeholde offentlig infrastruktur som fx udvalgte veje, 
jernbaner eller skoler og herigennem skabe arbejds
pladser. Det offentlige skal fortsat bestemme, hvilken 
standard infrastrukturen skal have, men de konkrete 
beslutninger om investering og vedligeholdelse place
res entydigt hos den private partner. Herved udnyttes 
den private sektors markedsmæssige og faglige eks
pertise til at give den offentlige velfærd et løft. Vi ser 
på den baggrund positive muligheder i helt eller delvist 
at overdrage ejerskabet til anlægget til private part
nere for en periode, eksempelvis 30 år. Det skal i den 
forbindelse sikres, evt. gennem udstedelse af statslige 
lånegarantier, at den offentlige sektors nuværende 
fordelagtige finansieringsvilkår ikke herved forringes. 
Det vil ligeledes være nødvendigt med en tilpasning af 
de hidtidige regler for kommunal låntagning for at 
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Med hårdere konkurrence og lavere priser stilles danske 
virksomheder stærkere på det globale marked. Omkost
ningerne mindskes og de mest effektive virksomheder 
klarer sig bedre. Derfor er det væsentligt for den private 
vækst at sætte målrettet ind overfor de forhold, der 
begrænser konkurrencen, som også konsulentfirmaet 
McKinsey har gjort gældende i en rapport til regeringens 
vækstforum. 

Løsningen er imidlertid ikke hypermarkeder og tvangs
udlicitering i kommunerne, som regeringen foreslår. En 
række andre initiativer forekommer langt mere relevante: 
   
• en mere effektiv konkurrencelovgivning. På trods af at 

konkurrenceloven blev strammet op i 1998, er der 
fortsat store problemer med konkurrencen i Danmark. 
Konkurrence og Forbrugerstyrelsen konkluderer, at 
næsten 60 pct. af de danske virksomheder mener, at 
konkurrenceloven ikke har betydning for dem og 15 pct. 
er enige i, at der sker overtrædelser af konkurrence
loven blandt leverandører, kunder og konkurrenter32. 
Socialdemokraterne og SF vil gennemgå myndigheder
nes praksis på området og sikre, at lovgivningen på 
området er tilstrækkelig anvendelig. Konkret bør 
bødeniveauet hæves, og der bør indføres fængsels
straf som del af straframmen.

• uafhængigt konkurrenceråd og administrative bøder. 
Konkurrencerådet skal udelukkende bestå af uafhæn
gige økonomiske og juridiske eksperter, mens ingen 
interesseorganisationer længere skal have plads i 
rådet jf. OECD’s anbefalinger33. Desuden skal Konkur
rence og Forbrugerstyrelsens kompetencer udvides, 
så den ligesom i EUsystemet kan give administrative 
bøder i konkurrencesager. Konkurrenceankenævnet 
afskaffes og kendelser og bøder ankes til Sø og 
Handelsretten. Det vil effektivisere og forkorte sags
behandlingen.

• mere konkurrence via harmonisering og intelligent 
regulering. Konkurrenceloven er underordnet anden 
offentlig regulering, der er pålagt af hensyn til forbru
gersikkerhed, miljø, sikkerhed, sundhed osv. Selvom 
det ikke er formålet med reguleringen, kan det ofte 
hæmme konkurrencen. Taxabranchen, apotekerne og 
detailhandlen er eksempler på sektorer, der er 
begrænset af regulering. I nogle tilfælde kan de hensyn, 
der ligger bag reguleringen, tilgodeses på en anden 
måde, som i mindre omfang hæmmer konkurrencen. 
Konkurrence og Forbrugerstyrelsen har fx foreslået 
alternativ regulering indenfor apotekerbranchen. 
Konkurrenceloven skal strammes på dette punkt, så 
den myndighed, der har ansvar for reguleringen har 
pligt til at komme med forslag til alternativ regulering 
med assistance fra Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. 

• lige konkurrence mellem den private og offentlige 
sektor. Ved at give den private og offentlige sektor lige 
konkurrencevilkår sikres en positiv effekt på pris og 
produktivitet indenfor især tjenesteydelser. Offentlige 
institutioner skal kunne tilbyde tilkøbsydelser i samme 
omfang som private leverandører af tilsvarende service
ydelser kan (fx tilbud om at købe mad med hjem fra 
daginstitutioner). Offentlige institutioner skal kunne 
konkurrere på markedsvilkår med private virksomheder 
(fx levering af mad fra store offentlige kantiner).

• øget konkurrence i bygge- og anlægssektoren. Der er 
en række forhold i den danske bygge og anlægssek
tor, som øjensynligt presser priserne på produkter og 
ydelser op i forhold til vores nabolande. Der er næppe 
tvivl om, at de høje priser begrænser både nybyggeri 
og bygningsrenovation Samtidig har det betydning for 
de offentlige udgifter. Der skal føres et skrappere til
syn med kartel og monopoldannelse, hvor en række 
store fusioner igennem de seneste år har reduceret 
antallet af betydende markedsaktører. Der bør endvi
dere stilles krav om øget standardisering af produk
terne mod europæiske standarder, da det vil give flere 
udenlandske leverandører bedre adgang til det danske 
marked. Derudover skal det tilstræbes, at de danske 
myndigheder yder så hurtig og ensartet behandling af 
byggesager som muligt. Forskellen mellem kommu
nerne i både sagsbehandlingstid og priser på byggetil
ladelser er ganske enkelt for store. Ligeledes er det 
helt centralt at få afdækket øvrige årsager til den lave 
produktivitet i sektoren. 

1.2.2 strategisk erhvervspolitik
Der er mange eksempler på dårlig erhvervspolitik. Det 
skyldes i høj grad, at selektiv erhvervspolitik som oftest 
har været bagudrettet. Man har støttet brancher og 
virksomheder i tilbagegang, fordi ejere og ansatte med 
held har kunnet stå sammen om at presse politikerne. 
Støtten har typisk bare udsat pinen, og kostet skatte
yderne enorme beløb, som kunne være brugt langt 
bedre. Støtten til skibsværfterne er et oplagt eksempel:  
I mange år kostede støtten opgjort pr. ansat langt mere 
end en årsløn.

Derimod er der gode eksempler på, at en fremadrettet 
erhvervspolitik kan give store resultater i et moderne 
samspil mellem stat og marked. Det danske vindmølle
eventyr er et eksempel. 

Erhvervspolitikken i de østasiatiske tigerøkonomier et 
andet, jf. boks 1.10. Under de nuværende globale kon
kurrenceforhold satser alle lande benhårdt på at sikre 
en kommerciel udnyttelse af netop det, der gør dem til 
noget særligt. De ved, at potentialet ved at sikre sig et 
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konkurrencemæssigt forspring er enormt i en situation, 
hvor hele kloden smelter sammen til ét marked for sta
digt flere produkter.

BOKS 1.10:  
ASIATISKE TIGER øKONOMIER

Nye vækstøkonomier i bl.a. Asien har meget store vækstra-

ter sammenlignet med vækstraterne i de vestlige lande. 

Singapore har bl.a. som følge af massive satsninger på bio-

medicin og andre avancerede teknologier haft vækstrater 

over 15 pct. og har siden slut 90’erne forøget antallet af 

forskningsansatte fra ca. 20.000 til 40.000. I samme periode 

er forskningsinvesteringerne godt og vel tredoblet fra ca. 

2.500 mio. US$ til over 7.200 mio. US$. Antallet af patenter i 

Singapore-placerede virksomheder er fra 1998 til 2008 øget 

fra 900 til 5.500 patenter.

kilde: singapores statistiske kontor 2010.

BOKS 1.11: DANSKE PRODUKTIONS-
VIRKSOMHEDER

Mange virksomheder flytter hele eller dele af produktionen 

til udlandet. Det er et grundvilkår i en globaliseret verden, 

som gør det ekstra vigtigt at skabe betingelser for, at nogle 

produktionsvirksomheder bliver i Danmark, og at nye vokser 

frem. Det kan vi netop ved at udpege satsningsområder med 

en fremtid. Det viser sig nemlig, at for virksomheder, der 

udvikler nyt, er der fordele ved også at have hele eller dele af 

produktionen i Danmark – sammen med forsknings- og 

udviklingsafdelinger.

Det er i øvrigt også områder, hvor danskerne vil få gavn 
af nye og smartere løsninger, hvilket passer perfekt 
med, at det vigtigste virkemiddel ikke er tilskud, men 
kvalificeret efterspørgsel: Det vil sige, at det offentlige 
gennem regulering, varekøb, investeringer og samar
bejde mellem den offentlige og private sektor sikrer, at 
der skabes efterspørgsel efter de gode løsninger. Det 
kan fx være krav om mindre forurening fra stalde, køb 
af velfærdsteknologi eller udvikling af nye måder at 
overvåge naturens tilstand på. Disse krav skal fastlæg
ges med nogle års varsel, så der netop bliver mulighed 
for at udvikle de nye teknologier – på en måde så dan
ske virksomheder får et forspring i kraft af et kvalifice
ret hjemmemarked. Det betyder også, at det overlades 
til markedskræfterne at finde de rigtige løsninger. 

Udover at sikre den kvalificerede efterspørgsel, er det 
vigtigt, at det offentlige bidrager med gode rammebe
tingelser, jf. ovenfor og med ordninger, der fremmer 
privat forskning, innovation, opstilling af forsøgsanlæg 
mv. Det kommer nemlig ikke altid af sig selv.

Derfor er det helt forkert at betragte vores høje priorite
ring af velfærd, miljø, klima, sundhed og forebyggelse 
som en belastning af økonomien. Med den rigtige poli
tik forholder det sig lige omvendt: Masser af danske 
virksomheder brænder for at udvikle globalt førende 
produkter på netop de punkter, hvor vi herhjemme har 
valgt at være længst fremme. Det skal vi udnytte langt 
bedre end hidtil. 

Det er dog en forudsætning, at politikerne ikke forsøger 
at fastlægge, hvilke virksomheder, der skal skabe vækst 
og beskæftigelse. Det ender altid galt, og bør overlades 
til de frie markedskræfter. Kun derved sikres det, at de 
bedste virksomheder vokser – at de dårligste bukker 
under – og at økonomien samlet set fungerer effektivt.

Derimod giver det mening, at politikere og staten i tæt 
dialog med erhvervslivet udpeger nogle særlige sats
ningsområder. De skal opfylde tre krav: Der skal være 
udsigt til en stigende efterspørgsel på verdensmarke
det, Danmark skal have nogle særlige styrkepositioner 
og de skal levere løsninger på problemer, som vi under 
alle omstændigheder prioriterer højt, ikke mindst for at 
skabe en bæredygtig vækst. 

De krav er opfyldt for de satsningsområder, som Social
demokraterne og SF peger på nedenfor:

• Velfærds og sundhedsteknologi
• Energi og klima
• Vand
• Bioteknologi
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1.2.2.1 velFærds- og sundhedsteknologI
Velfærds og sundhedsteknologi er blandt de hurtigst 
voksende globale markeder. Det er et område med et 
stort vækstpotentiale. Det er det, fordi presset på udgif
terne til sundhed og ældrepleje er voksende i hele ver
den. Danmark har et godt udgangspunkt for at få suc
ces på området. Det har vi, fordi vi har en veludbygget 
industri på området, og fordi vi har en af verdens stør
ste og mest velfungerende offentlige sektorer.

BOKS 1.12: ERFARINGER

Danske producenter sidder i dag på 40 pct. af verdensmar-

kedet for høreapparater. Succesen skyldes et vellykket sam-

spil mellem offentligt forbrug og privat foretagsomhed: 

Danmark var i 1951 det første land i verden, der gav offent-

lige tilskud til høreapparater. Det gav sammen med et godt 

dansk forskningsmiljø på akustikområdet danske virksom-

heder et forspring, da flere andre lande fulgte efter med 

offentlige tilskud til høreapparater. Ligeså vigtigt var det, at 

vores offentlige indkøbspolitik i dette tilfælde fokuserede på 

såvel kvalitet som pris, mens man fx i UK kun gik efter den 

billigste pris. Den danske strategi har vist sig at være den 

engelske overlegen i forhold til såvel livskvalitet for brugere, 

som udvikling af nationale virksomheder - i 50´erne havde 

Danmark 3 og UK 55 producenter af høreapparater. Alle 3 

danske producenter har overlevet og er i dag blandt verdens 

største, mens der ikke er en eneste producent tilbage i UK.

Også på andre velfærdsteknologiske områder som hjælpe-

midler til handicappede sidder danske virksomheder i dag 

på en stor del af verdensmarkedet. 

Desværre er der indenfor de sidste ti år ikke blevet 
skabt de nødvendige muligheder for at udbygge vores 
position på verdensmarkedet. Vi vil forbedre rammevil
kårene for udvikling og implementering af velfærds og 
sundhedsteknologiske løsninger. Dermed vil den offent
lige sektor blive forbedret samtidig med, at vi giver de 
private virksomheder bedre vilkår for at indhente de 
sidste ti års tabte eksportandele:

• nye lånemuligheder for offentlige institutioner. En 
væsentlig hæmsko for brugen af velfærdsteknologi er, 
at kommuner og regioner (som hovedregel) ikke kan 
låne penge til investeringer og følgeomkostninger  
– heller ikke hvis der er tale om rentable investeringer. 
Især i tider med snævre økonomiske rammer fører det 
til, at der ikke bliver investeret nok – heller ikke i vel
færdsteknologi. Socialdemokraterne og SF vil tillade, at 
kommuner og regioner låner til rentable investeringer.

BOKS 1.13:  
NY TEKNOLOGI TIL BEHANDLING AF 
KRONIKERE GIVER BEDRE LIVSKVA-
LITET, OFFENTLIGE BESPARELSER 
OG NYE EKSPORTMULIGHEDER

Flere ældre, flere med livstilssygdomme og flere kronikere 

vil fordyre den offentlige sundheds- og omsorgsindsats i de 

kommende år. Statens Institut for Folkesundhed anslår, at 

allerede nu lider op mod 1,8 mio. danskere af kroniske syg-

domme (SIF 2005). Ifølge analyser fra KMD koster behandlin-

gen af en kroniker i snit 55.000 kr., hvilket bringer de sam-

lede årlige udgifter op på ca. 100 mia. kr. (KMD 2011), og det 

tal er stigende.

Forsøg med øget brug af egenkontrol, fjernmonitorering og 

videokonsultation viser, at en del af kontakten mellem kro-

niker og sundhedsinstans kan omlægges til teletransmitte-

rede kontrolbesøg, hvilket kan reducere udgifterne med 

800-900 mio. kr. årligt (KMD 2011). Samtidig kan antal gen-

indlagte især KOL-patienter reduceres markant gennem 

hjemmemonitorering, hvilket giver både bedre livskvalitet 

og en gevinst på yderligere 1,5 – 2 mia. kr. årligt (KMD 2011).  

Eftersom antallet af ældre og udbredelsen af livstilssyg-

domme stiger overalt i verden, er der desuden store mulig-

heder for øget eksport, hvis danske virksomheder i samar-

bejde med det offentlige sundheds- og omsorgssystem er 

blandt de første, der udvikler nye teknologibaserede 

behandlingsmetoder.

Socialdemokraterne og SF vil indgå aftaler med regioner og 

kommuner om målsætninger for fjernmonitorering mv. og 

sikre, at den statslige regulering – af blandt andet DRG-

takster – understøtter denne målsætning.

• udarbejdelse af innovationsstrategier. Alle offentlige 
myndigheder skal udarbejde innovationsstrategier, så 
de løbende overvejer, hvordan de kan forny deres ser
vice. Bl.a. på ældre og sundhedsområdet. Dermed bli
ver kommuner og regioner tvunget til at sætte innova
tionsprocesser i system og til at gå i dialog med 
private virksomheder omkring løsninger.

• nationalt videnscenter. De gode erfaringer omkring 
velfærdsteknologi skal samles og koordineres, så vi 
sikrer os, at de spredes til alle kommuner og regioner. 
Et nationalt videnscenter skal stå for denne opsamling 
og spredning. 

• de bedste teknologiske løsninger. Vi skal sikre os, at 
de nye sygehuse kommer til at inkludere de bedste 
teknologiske løsninger. Derfor vil vi give regionerne 
mulighed for at låne til projekter, der er rentable. 
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 kan støtte projekter i lidt rigere udviklingslande, som 
ellers vil kunne give en stor klima gevinst. Derfor skal 
der oprettes en målrettet klimafond, som i samarbejde 
med private investorer kan levere kapital til klimainve
steringer, også i mellemindkomstlande eller de såkaldte 
”emerging markets”. Sådanne investeringer kan bl.a. 
udløse CO2kreditter af høj troværdighed til salg til 
danske virksomheder (indenfor de begrænsninger, der 
skal være for køb af kreditter udenfor EU). Fonden skal 
administreres af IFU og i øvrigt fungere under lignende 
vilkår. Ligesom IFU er målet, at fonden skal være selv
finansierende, dvs. at der udover en startkapital ikke 
skal tilføres nye midler til fonden. 

• øget indsats på biogasområdet. På biogasområdet har 
Danmark en række fordele. Derfor skal vi have sat 
ekstra gang i udviklingen er. Det vil samtidig skabe 
nye jobs i yderområderne, der er ramt hårdt af ledig
hed. Vi vil bl.a. udbyde store anlæg, sikre afsætningen 
af biogas ved aftaler med kraftvarmeværker og store 
industrivirksomheder (som fx ARLA) og erstatte den 
nuværende kommunegaranti med en statsgaranti for 
at få sat gang i udviklingen. 

• højere udvindingsgrad i nordsøen. Det undersøges i 
samarbejde med DONG og koncessionshaverne i 
Nordsøen om det er muligt at iværksætte et målrettet 
samarbejde med henblik at anvende og udvikle ny tek
nologi til at øge udvindingsgraden i Nordsøen. 

Socialdemokraterne og SF har også et forslag om bio
ethanol, som er omtalt i afsnit 1.2.2.4.

1.2.2.2 energI og klIma
Flere og flere lande satser på energiområdet som frem
tidens vækstmarked. Vi har et forspring indenfor områ
det, men de danske rammevilkår for energivirksomhe
derne skal konstant optimeres, ellers kan vi ikke 
fastholde vores førerposition.

Derfor vil vi lave en handlingsplan for vores overordnede 
energistrategi. Vi vil gøre det ud fra en tankegang om, 
at Danmark skal være det førende test og demonstrati
onsland for vedvarende energi, energibesparelser og 
intelligente net. Vægten skal lægges på at forstærke 
eksisterende styrkeområder og give øgede muligheder 
for at styrke eksporten af varer og viden med høj værdi
tilvækst. Dermed vil Danmark i højere grad kunne til
trække udenlandske investorer og firmaer på hele 
energiområdet. 

Konkret foreslår vi bl.a. følgende:

• Flere energiinvesteringer. Flere energiinvesteringer i 
både den offentlige bygningsmasse og indenfor 
erhvervslivet vil styrke vores position på området. Der 
skal være fuld låneadgang til rentable energiinvesterin
ger i kommuner og regioner. Derudover skal virksom
heder, der investerer i energibesparelser, have et fra
drag svarende til en skattelettelse på 1 mia. kr. årligt. 

• udbygning af vindkraft. Den globale konkurrence 
indenfor vindkraft er øget markant. Samtidig har 
udbygningen været sat næsten i stå i Danmark. Vi 
ønsker bl.a. en national plan for udbygning af havvind
møller, partnerskaber mellem det offentlige, industrien 
og forskningen, samt at muligheden for medejerskab 
til vindmøller skal udvides. 

• bedre udnyttelse af udsving i elprisen. Bl.a. som følge 
af den yderligere udbygning af vindkraften er der brug 
for at designe et samlet energiforsyningssystem, der 
udnytter elprisvariationer over døgn og år bedre end i 
dag. Der er brug for et mere intelligent energisystem 
(”Smartgrid”), hvor forbruget aktiveres gennem 
løbende aflæsning af forbruget, hvor infrastruktur til 
elbiler gradvist udvikles i takt med bilernes introduk
tion på markedet og hvor eldrevne varmepumper med 
varmelagringskapacitet spiller en stigende rolle. Der er 
også brug for en særlig satsning på energilagring.

• klimafond til investeringer i internationale klimapro-
jekter. Danske virksomheder har stærke kompetencer 
inden for miljø og energiteknologi, der kan være med 
til at nedbringe den globale udledning af CO2. Men den 
eksisterende statslige investeringsfond IFU er fortrins
vist målrettet mod investeringer i de allerfattigste 
lande, hvilket betyder, at den kun i begrænset omfang 

BOKS 1.14: ERFARINGER

Mange danske energivirksomheder har i dag en førerposi-

tion på verdensmarkedet. Vindmølleindustrien med 25.000 

beskæftigede i Danmark og en eksport på 46 mia. kr. er det 

bedst kendte eksempel34. 

Mindre kendt er det nok, at en langvarig ambitiøs dansk 

energispareindsats med høje energiafgifter helt fra 70´erne 

er en væsentlig forudsætning for, at danske virksomheder 

som Danfoss, Grundfos, Velux og Rockwool, der producerer 

bl.a. termostater, elpumper, energivinduer og isoleringsma-

teriale, har succes på verdensmarkedet. 
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BOKS 1.15: ERFARINGER

Danmark fik i 90’erne en ambitiøs regulering på vandområdet. 

Med vandmiljøhandlingsplanerne gik vi længere end vores 

europæiske konkurrenter, samtidig med at vi arbejdede 

for en ambitiøs EU-politik på området. Den ambitiøse miljø-

politik førte til, at Danmark fik opbygget en stor vandsektor, 

der beskæftiger 35.000 personer – og hvor mere end halv-

delen af produktionen afsættes i udlandet. 

De krav, vi stillede i Danmark i 90’erne, er senere blevet ind-

faset i de andre europæiske lande, og nu presser både EU’s 

ambitiøse vandrammedirektiv samt klimaændringerne alle 

lande – inklusiv Danmark – til en ny og langt stærkere ind-

sats. Desværre er Danmark faldet langt tilbage i klassen 

under den nuværende regering. Intet tyder på, at vi med den 

førte politik vil leve op til EU’s nye vandrammedirektivs krav 

til vandmiljøet i 2015. Denne politiske tøven vil koste. 

Danmarks forspring på eksport af miljøteknologi er på tilba-

getog. De andre europæiske lande overhaler os på områder, 

hvor regeringen ellers fik foræret et guldæg.

1.2.2.3 vand 
Mangel på vand og stigende behov for rensning af vand 
er en af de allerstørste udfordringer, menneskeheden 
står overfor. Derudover vil klimaforandringerne forstærke 
vandproblemerne mange steder på kloden – ikke mindst 
i de fattigste lande. Derfor bliver vand helt uden tvivl ét 
af de kommende års helt store indsats og erhvervs
områder. 

Hvis vi skal bevare vores forspring på vandområdet, og 
bruge det til at skabe nye arbejdspladser, er der behov 
for, at vi igen får en mere ambitiøs vandpolitik i Danmark, 
der kan drive teknologiudviklingen frem. Det kræver bl.a. 
offentlig medfinansiering af udvikling, demonstration 
og markedsmodning af nye vandteknologier samt nød
vendige testfaciliteter. Konkret foreslår vi bl.a. følgende:

• national vandstrategi. Strategien skal styre den dan
ske satsning på vand, både for udvikling, test, demon
stration, markedsmodning, finansiering og eksport
fremme. Strategien skal bygge på en grundig analyse 
af de nationale og globale miljø og forsyningsudfor
dringer, markedspotentialer, danske styrkepositioner 
på vandområdet samt muligheden for at skabe efter
spørgsel via en innovativ offentlig indkøbspolitik og 
regulering.

• skærpede krav til forrensning og rensning af spilde-
vand. Vandafledningsafgiften søges i det omfang, det 
er praktisk muligt, gradvist justeret så tilskyndelsen til 
at forrense for problematiske stoffer øges samtidig 
med, at der ydes rabat til stoffer, der spiller en positiv 
rolle i spildevandsbehandlingen, og kravene til kvali
teten af vand fra spildevandsanlæg skærpes gradvist. 

• Forskning, udvikling og finansiering. Der er brug for at 
prioritere midler til forskning, udvikling og demonstra
tion i vand og klimatilpasning. Regeringen har med 
finansloven for 2011 fjernet eller skåret markant i 
bevillingerne til forskning i klimatilpasning. Vi vil 
afsætte 200 mio. kr. årligt til et miljøudviklings og 
demonstrationsprogram (MUDP). 

1.2.2.4 bIoteknologI
Bioteknologi er i dag et af de hurtigst voksende og mest 
værdiskabende markeder globalt. Bioteknologi dækker 
over en række forskellige produkter og processer. Bl.a.:

• Lægemidler, hvor små og mellemstore biotekvirk
somheder på verdensplan står for ca. 55 pct. af alle 
nye eller videreudviklede nye produkter på medicinal
området35.

• Agrobioteknologi, der hjælper landbruget, forbru
gerne og miljøet via øget udbytte, reduceret brug af 
pesticider, forbedret jord og vandkvalitet og udvik
ling af sunde fødevarer.

• Bioteknologiske miljøprodukter, der gør det muligt at 
rense affald og vand mere effektivt ved at udnytte 
mikrober. 

• Industrielle biotekløsninger som reducerer spild og 
bruger mindre energi og vand i industrisektorer som 
kemikalie, papir, tekstiler, fødevarer, energi, metaller 
og mineraler. 

Danmark har stærke forskningsmiljøer og virksomheder 
indenfor det bioteknologiske område, og der er en under
skov af små nystartede iværksættere, som viser, at der 
fortsat er gode muligheder for at skabe nye arbejdsplad
ser, fornyelse og vækst. Men konkurrencen på verdens
plan er skarp. Den voksende bioteknologi samler sig 
geografisk i klynger inden for visse lande og regioner, og 
der er mange lande, der søger at tiltrække disse virk
somheder. Men i Danmark bliver der for tiden færre bio
tekvirksomheder, og der er også færre, der starter. 
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Der skal derfor sættes ind med tiltag, der kan under
støtte en mere positiv udvikling i branchen, herunder 
tiltrække udenlandsk kapital og knowhow: 

• 2. generations bioethanol. Danmark har en erhvervs
mæssig styrkeposition på produktion af bioethanol 
baseret på halm. Et satsning her vil skabe nye jobs i 
udkantsområderne. Der er opført mindre demonstrati
onsanlæg flere steder i landet, men for at komme 
videre er der brug for etablering af to fuldskalaanlæg – 
som næppe vil være markedsøkonomiske rentable. 
Der er brug for støtte, og mulighed for at EU vil betale 
halvdelen af støtten. Samtidig vil vi i EU arbejde for, at 
medlemslandene kan stille krav om, at det biobrænd
stof, der skal blandes i benzin og diesel skal være pro
duceret på planterester og lignende – såkaldt 2. gene
rations biobrændstof.

• etablering af et bioraffinaderi. I dag fremstilles en lang 
række produkter på basis af mineralsk olie og natur
gas. Med stigende priser på disse råvarer – og de til
knyttede miljø og klimaproblemer – forventes det 
fremover, at stadig flere af disse produkter vil blive 
fremstillet på basis af biomasse. Det sker på bioraffi
naderier. Staten skal i partnerskab med en række 
erhvervsvirksomheder og organisationer og universi
teter etablere et bioraffinaderi som pilotanlæg i til
knytning til det eksisterende bioethanolanlæg i 
Kalundborg. Raffineringen tager nemlig udgangspunkt 
i sukker, som er et mellemprodukt ved produktionen 
af bioethanol. Raffinaderiet skal kunne bruges af for
skellige virksomheder i forsøg med at udvikle egnede 
produktionsprocesser, og i forskningsøjemed af uni
versiteter m.fl. Også virksomheder, der ikke har skudt 
penge ind i projektet, skal have adgang til at bruge det 
mod en rimelig betaling. 

• handlingsplan for kliniske forsøg. Gode muligheder for 
kliniske forsøg er et vigtigt rammevilkår for bioteksel
skaber inden for sundhedsområdet. Den nye regionale 
opdeling og presset på hospitalerne som følge af 
behandlingsgaranti har medført, at Danmarks førerpo
sition i forhold til kliniske forsøg er truet. Omfanget af 
kliniske forsøg i Danmark er faldet med 27 pct. fra 
2007 til 2009. Samtidig opruster landene omkring os. 
Vi vil derfor straks iværksætte en handlingsplan, der 
sikrer, at Danmark fortsat vil være et attraktivt sted at 
foretage kliniske forsøg. Den skal indeholde en samlet 
indgang til kliniske forsøg i regionerne, udarbejdelse af 
en vejledning om bedre klinisk forskning, en plan for 
fjernelse af unødige administrative byrder i forhold til 
kliniske forsøg, samt etablering af nationale forsker
netværk inden for specifikke behandlingsområder. 

BOKS 1.16: ERFARINGER

På biotekområdet har vi i Danmark flere stærke virksom-

heder. Danmark lovgav som verdens første i begyndelsen af 

80’erne om indesluttet anvendelse af genmodificerede orga-

nismer og skabte dermed grundlaget for Danmarks førende 

position indenfor enzymproduktion med Novozymes og 

Danisco som nøglefirmaer. De er i dag fx absolut verdens 

førende inden for bioteknologiske løsninger til energipro-

duktion gennem bioethanol og biogasproduktion. Igen i høj 

grad på grund af en ambitiøs miljø- og energipolitik i Danmark 

– ikke mindst i 90’erne.

På medico-området har stærke medicinalvirksomheder, et 

højt vidensniveau på uddannelses- og forskningsinstitutioner, 

en offentlig sektor med gode registre, samt et velfunge-

rende sundhedsvæsen betydet, at vi har relativt mange bio-

tekvirksomheder, der kan sikre, at Danmark også i fremtiden 

kan have en stor medicinaleksport. 

• skattekredit til biotekvirksomheder. Biotek er des
værre også et af de områder, der er ramt af vigende 
ventureinvesteringer. I 2009 blev der kun rejst ca. 400 
mio. kr. i venturekapital til branchen36, og kapitalen 
tilfaldt i stigende grad de større etablerede virksomhe
der37. Der er behov for at understøtte udviklingsmulig
hederne for biotekvirksomheder, der endnu ikke har 
genereret et overskud, og dermed ikke kan fradrage 
bl.a. forskningsinvesteringer. Socialdemokraterne og 
SF’s forslag om en skattekredit til forsknings og 
udviklingstunge virksomheder vil i høj grad være til 
gavn for biotekvirksomhederne. 

1.2.3 It-service og digitalisering
IT og digitalisering har afgørende betydning for produk
tivitetsudviklingen både i den private og den offentlige 
sektor. Hertil kommer, at udviklingen af nye og innova
tive ITløsninger i sig selv har et betydelig erhvervspo
tentiale. Den offentlige sektor kan bidrage til udviklin
gen ved at efterspørge sådanne løsninger og udvikle i 
samarbejde med private virksomheder. Det vil samtidig 
betyde en væsentlig effektivisering og kvalitetsforbed
ring af den offentlige sektor jf. kapitel 3.

Konkret foreslås:

• en offentligt app-store, hvor virksomheder kan tilbyde 
hele sektorer i det offentlige deres nye programmer. 
Det vil fremme brugen af innovative ITløsninger i den 
offentlige sektor og skabe et marked for digital inno
vation, der ikke mindst vil gavne mindre ITleverandører.
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• It-løsninger til nye offentlige projekter bør understøt
tes af forskning og udvikling, der styrke eksportpoten
tialerne. Fx bør en del af ITinvesteringerne i de nye 
supersygehuse øremærkes til at generere og indsamle 
ideer, der kan eksporteres. 

• Investeringer i digital infrastruktur. En markant og 
målrettet satsning i den digitale infrastruktur – herun
der udbredelse af og hastighed på mobilt bredbånd  
– er en forudsætning for, at der kan sættes turbo på 
udnyttelsen af mobile enheder og løsninger, og dermed 
udnyttelse af det store vækstpotentiale, der fx ligger i 
udvikling af services og indhold til smartphones. I den 
forbindelse er det vigtigt, at hele landet er dækket af 
en fornuftig digital infrastruktur. Hidtil er dette opnået 
gennem en ren markedsdrevet udvikling, og det skal 
fortsat være udgangspunktet. Skulle der vise sig pro
blemer med at dække hele landet, må staten sikre, at 
dette sker.

1.2.4 privat service 
Den nuværende hjemmeserviceordning er alene forbe
holdt 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 arbejdsopgaver, der er berettiget 
til tilskud. 

En udvidelse af ordningen – både i forhold til hvem der 
kan få hjælp og hvilken hjælp, der kan ydes tilskud til 
– betyder, at især de travle børnefamilier får mulighed for 
at købe sig til praktisk hjælp, der kan lette en ellers travl 
hverdag og sikre mere tid til familien. Nøjagtig som rege
ringens arbejds og familielivskommission tidligere har 
foreslået. En sidegevinst ved ordningen vil desuden være, 
at den kan skabe job til nogle af de ufaglærte og kortud
dannede, som ellers kan have svært at få beskæftigelse.

Tidligere undersøgelser har vist, at ordningen ikke bela
ster de offentlige finanser, fordi den skaber nye job for 
personer, der ellers kunne have svært ved at få beskæf
tigelse, og forvandler sort arbejde til hvidt arbejde dvs. 
øger skatteindtægterne og mindsker udgifterne til dag
penge, kontanthjælp mv. Det er dermed også udgangs
punktet for en udvidelse af ordningen. 

Da ordningen var på sit højeste skabte den ca. 6.000 job. 
Vi forventer, at det er realistisk at skabe en tilsvarende 
beskæftigelse ved udvidelsen af ordningen, hvilket er 
ca. 5.000 mere end i dag. 

1.2.5 økonomi og finansiering
Vækstreformen skal finansieres krone til krone indenfor 
rammerne af den nuværende erhvervspolitik. Det forud
sætter, at en række tilskud og skattebegunstigelser 
saneres. Ændringerne vil naturligvis blive gennemført i 
dialog med dansk erhvervsliv. 

En ny regering vil lægge op til at finansiere en vækstre
form gennem rationalisering og omprioritering af den 
eksisterende erhvervsstøtte. Der skal samlet set findes 
2,2 mia. kr. Pengene bliver i erhvervslivet, idet der bru
ges 1 mia. kr. på et nyt klimafradrag og 1,2 mia. kr. på 
vækstreformens øvrige initiativer. 

Erhvervsstøtten udgør samlet set ca. 22 mia. kr., hvoraf 
ca. 9 mia. kr. går til forskellige erhvervsstøtteordninger 
på finansloven og ca. 13 mia. kr. til skatteudgifter (sær
lige skatte og afgiftsfordele for visse erhverv)38.

Det er helt igennem sagligt og realistisk at foretage en 
sanering af de eksisterende ordninger. Der er rejst kritik 
af erhvervsstøtten fra bl.a. DI, Statsrevisorerne, 
Teknologirådet og Dansk Erhverv. Kritikken er især, at 
virksomhederne ikke kan overskue de mange og ofte 
overlappende ordninger, at ansøgningsprocedurerne er 
bureaukratiske, og at der ikke er overblik over effek
terne af de forskellige ordninger39. Samtidig har støtten 
tilsyneladende ikke den tilsigtede effekt. Internationale 
undersøgelser dokumenterer klart, at Danmark ligger 
dårligt placeret, når det gælder innovation og produkti
vitetsudvikling. Omprioriteringen finder sted med 
udgangspunkt i en evaluering af de eksisterende ord
ningers virkning og effekt. 
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2  styr på 
Indtægterne

Der har været for slap styring af landets økonomi og indtægter igennem 
mange år. Ufinansierede skattelettelser har medvirket til at øge 
Danmarks gæld. Det er nødvendigt med markante opstramninger af 
dansk økonomi, herunder ikke mindst et krav om at nye udgifter skal 
være finansieret.

Socialdemokraterne og SF vil med en række kryds (politiske pakker) 
sikre, at der er finansiering til prioriterede investeringer i øget velfærd, 
bedre undervisning, mere sundhed og billigere og bedre kollektiv trafik. 
Samtidig vil vi sikre en mere lige indkomstfordeling.

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 accepterer budgetforbedrin
ger for 7,6 mia. kr. i regeringens genopretningspakke, 
herunder udskydelse af topskattelettelsen. 

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 skat
ten på almindelige indtægter. Ro om privatøkonomien 
er en væsentlig forudsætning for fornyet vækst i 
Danmark.

En genopretning af dansk økonomi kræver, at der brin
ges styr på fællesskabets indtægter. Regeringen har i 
2004 og 2007 givet ufinansierede skattelettelser for i alt 
20 mia. kr. årligt. Hertil kommer, at regeringens skatte
reform fra 2009 først er fuldt finansieret på sigt. 
Skattelettelserne er en selvstændig forklaring på en 
betydelig del af det offentlige underskud, som regerin
gen anslår til 70 mia. kr. i 2011. 

De påstår hårdnakket, at alle skattelettelser har været 
fuldt finansierede. Det er desværre ikke korrekt. 
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Ekstra udgifter til bedre velfærd og nye initiativer skal 
fremover finansieres på en ansvarlig måde. Krone til 
krone. Derfor fremlagde vi allerede i 2009 skatteudspil
let Fair Forandring, der øger målrettede skatter og afgif
ter med 17,7 mia. kr. netto. Det er nødvendigt for, at vi 
som samfund får råd til de velfærdsforbedringer, der 
fremtidssikrer Danmark og danskerne. De målrettede 
nye skatteindtægter skal bruges til særligt fire indsats
områder: Forbedringer i folkeskolen, et bedre sundheds
væsen, en billigere og bedre kollektiv trafik samt en 
mere rimelig indkomstfordeling blandt danskerne.

2.1  en FaglIg stærk 
Folkeskole

Efterspørgslen efter uddannet arbejdskraft stiger, og 
mere uddannelse er afgørende for at sikre vækst og vel
stand også i fremtiden. Samtidig skal vi som samfund 
sikre os, at alle har lige muligheder for at benytte sig af 
vores uddannelsessystem. Sådan er det desværre ikke i 
dag. Der er brug for at prioritere flere penge på uddan
nelse. Ikke mindst på folkeskolen. De danske skole
elevers evne til at læse er ikke forbedret de seneste  
10 år40, udgifterne til specialundervisningen stiger og alt 
for mange forlader i dag folkeskolen uden at have de 
tilstrækkelige kundskaber til at kunne gennemføre en 
ungdomsuddannelse. Det skal der rettes op på. 

Socialdemokraterne og SF vil øge fagligheden i folke
skolen. Flere skal lære mere, udfordres fagligt og sikres 
en reel mulighed for at videreuddanne sig senere hen i 
livet. Derfor ønsker vi bl.a. to lærere eller undervisnings
assistenter i dansk og matematik i de mindste klasser, 
max 24 elever i klasserne, lektiecafé og særlige læse
kurser for elever, der ikke har lært at læse efter 2. klasse. 
Sådan sikrer vi, at alle tidligt i deres skoleforløb får lært 
at læse, skrive og regne.

I alt vil vi bruge 2 mia. kr. årligt mere på en bedre folke
skole. Investeringen skal finansieres ved at bankerne 
bidrager med et tilsvarende beløb. 

BOKS 2.1:  
UFINANSIEREDE SKATTELETTELSER

Regeringen har i 2004 og 2007 givet ufinansierede skatte-

lettelser.

I 2004 blev skattelettelserne ”finansieret” ved at sænke den 

planlagte vækst i det offentlige forbrug fra 1 pct. i 2004 og 

2005 til 0,7 pct. i 2004 og ½ pct. i 2005. Reelt blev væksten 

langt højere – 1,8 pct. i 2004 og 0,9 pct. i 2005 – så finansie-

ringen forsvandt.

I 2007 blev skattelettelserne ”finansieret” ved ikke at sænke 

arbejdsmarkedsbidraget – og annullering af nominel fast-

frysning af en række afgifter. Men en ufinansieret skattelet-

telse bliver ikke mere finansieret ved, at man aflyser en 

anden ufinansieret skattelettelse.

Eksperterne har derfor ikke godtaget regeringens forklaringer:

”Det er også velkendt, at man både i 2004 og 2007 

vedtog ufinansierede skattelettelser.”
– Økonomiprofessor og tidligere  

overvismand Peter Birch Sørensen i  
en artikel i tidsskriftet Samfundsøkonomen, marts 2010. 

”De skattelettelser, som kom i 2004 og 2007 blev givet uden 

at kradse pengene ind andre steder – altså ufinansieret.” 
– Professor Bo Sandemann Rasmussen fra  
Aarhus Universitet og tidligere medlem af  

regeringens skattekommission til Ritzau den 2. juni 2010.

”De nye prioriteringer i skatte- og udgiftspolitikken frem mod 

2015 svækker isoleret set finanspolitikkens holdbarhed.” 
– Danmarks Konvergensprogram  

for 2007, Finansministeriet. 
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2.2  et bedre og mere FaIr 
sundhedsvæsen

Sundhedsområdet er helt afgørende for det danske vel
færdssamfund, og Danmark står overfor nogle store 
udfordringer indenfor sundhedsområdet. Udgifterne 
stiger pga. demografi, dyrere behandlingsformer og sti
gende udgifter til medicin. Derfor er det afgørende, at vi 
får styr på sundhedsudgifterne og foretager de rigtige 
prioriteringer indenfor området. Vi mener bl.a., at der er 
blevet brugt alt for mange penge på at opbygge et privat 
sundhedsvæsen. Det skal der laves om på.

Socialdemokraterne og SF vil styrke det offentlige sund
hedsvæsen til gavn og glæde for alle. Vi vil bl.a. sikre 
bedre akutbehandling med en hurtigere diagnosticering 
og en mere rimelig behandlingsgaranti, så dem, der er 
mest syge, behandles først. Det er afgørende, hvis kræft
behandlingen skal på niveau med de andre nordiske 
lande. Vi vil styrke den forebyggende indsats, indføre 
bedre vilkår for de medicinske patienter og sikre mere 
moderne teknologi, der både betyder bedre behandling 
og mere tid til de syge. Også psykiatriområdet skal styr
kes. Udredning skal starte efter højst en måneds vente
tid, og behandling skal iværksættes højst 14 dage efter 
endt udredning. 

De ekstra udgifter på i alt 5,1 mia. kr. årligt finansierer 
vi ved at gøre det usunde lidt dyrere. 

Afgifterne på sukker, sodavand og fedt skal øges. Også 
cigaretter skal være dyrere. Det samme gælder dårligt 
arbejdsmiljø. Endelig vil vi afskaffe fradraget for sund
hedsforsikringer og dermed rette op på nogle af skæv
hederne indenfor det danske sundhedsvæsen.

2.3  en mere FaIr 
IndkomstFordelIng

Regeringens skattelettelser har fordelingspolitisk været 
alt for skæve. De har været til gavn for de velstillede og 
sikret flere penge til dem, der i forvejen har mest, mens 
de dårligst stillede ikke har fået tilstrækkeligt. Det gæl
der både skattelettelserne, der blev indført i 2004, 2007 
og skattereformen fra 2009. Sammenlagt har de rigeste 
fået omkring 60.000 kr. i skattelettelser under denne 
her regering41, mens de fattigste har fået 3.700 kr. Det 
er ikke rimeligt.

Derfor vil Socialdemokraterne og SF sikre en mere fair 
indkomstfordeling. Almindelige lønmodtagere og pen
sionister skal have et lidt større økonomisk råderum, og 
dem, der har fået størst glæde af skattelettelserne, skal 
betale lidt ekstra. Beskæftigelsesfradraget skal øges 
med 6.000 kr. årligt, især til glæde for personer med 
små og mellemstore indkomster. Pensionstillægget skal 
også hæves til gavn for det store flertal af pensionister. 

Skattelettelsen og de ekstra udgifter på i alt 8,4 mia. kr. 
finansieres ved en ekstra skat på indkomster over en 
mio. kr., et effektivt loft over fradrag for pensionsindbe
talinger, en afgift på køb og salg af aktier samt indtæg
ter ved øget skatteinddrivelse fra især de multinationale 
selskaber. 

2.4 grøn transport 
Der er behov for en markant indsats for at gøre den kol
lektive trafik til et reelt alternativ til bilen. Kun hvis vi fra 
politisk side prioriterer indsatsen kan vi forbedre den 
kollektive trafik og få danskerne til at lade bilen stå. Det 
vil begrænse trængsel på vejene, mindske luftforurenin
gen og belaste miljøet mindre.

Derfor vil Socialdemokraterne og SF nedsætte taksterne 
i den kollektive trafik. Det skal være billigere at køre i 
tog og bus. Taksterne sættes mest ned i HTområdet, 
fordi de fleste penge til den kollektive trafik kommer fra 
betalingsringen omkring København. Men også i resten 
af landet nedsættes priserne på abonnementskort med 
20 pct. 

Samtidig skal der investeres ekstra 1,5 mia. kr. årligt i 
grøn trafik: Letbaner, cykelstier, parkandride anlæg 
ved de store stationer mv.

Udgifterne på i alt 3,5 mia. kr. årligt finansieres ved at 
etablere en betalingsring rundt om København og en 
øget afgift på lastbiler. Betalingsringen vil begrænse 
bilpendlertrafikken og dermed også luftforureningen, 
mens den højere afgift på lastbiler skal få mere gods 
over på jernbane og skib. Vi vil også omlægge registre
ringsafgiften, sådan at personbiler, der kører langt på 
literen, bliver billigere, og biler der kører kort på literen, 
bliver dyrere. Omlægningen er provenuneutral, og der 
afsættes yderligere ½ mia. kr. årligt til at gøre særligt 
miljøvenlige biler endnu billigere.
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tabel 2.1: 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.
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2.5  skattepolItIk  
Fra FaIr ForandrIng

I tabel 2.1 gives en oversigt over Socialdemokraterne og 
SF’s skattepolitik fra Fair Forandring med de præciserin
ger, der er foretaget siden, jf. boks 2.2 punkt 1, 2 og 3. 
Det fremgår af tabellen, at de fleste skatter bruges til 
bestemte, prioriterede formål.

Vores skattepolitik ligger fast. Men Fair Forandring er på 
enkelte punkter blevet præciseret og suppleret siden 
forslaget blev fremlagt i 2009. Det skyldes bl.a., at rege
ringen har gennemført den såkaldte Genopretnings
pakke for dansk økonomi, som vi af gode grunde ikke 
kunne tage højde for, da Fair Forandring blev fremlagt 
– ligesom der har vist sig enkelte problemer og utilsig
tede virkninger af regeringens skattereform, som vi har 
været nødt til at tage højde for. I boks 2.2 er disse 
ændringer uddybet.

Det ligger nu også fast, at Socialdemokraterne og SF 
ikke vil hæve selskabsskatten. Tværtimod vil vi i 2012 
tilbyde virksomhederne straksafskrivning på investerin
ger i maskiner, jf. afsnit 1.1.1.1. Vi vil specifikt hæve 
skatterne for to erhverv, som vi mener, bør bidrage 
mere til samfundet. Det er banker og andre finansielle 
virksomheder, der skal bidrage med 2 mia. kr. ekstra, og 
det er landbruget, der under den nuværende regering 
har fået markante skattelettelser især på jordskatten. 

Socialdemokraterne og SF vil gradvist fjerne disse skat
telettelser; det kan ske ved at reducere landbrugets 
særlige rabat på ejendomsskatten (grundskylden) og 
ved at hæve landbrugets forureningsafgifter. Samlet set 
er erhvervsbelastningen beskeden.

Samtidig ønsker vi at drøfte muligheden for at foretage 
en provenuneutral omlægning af de grønne afgifter, der 
betales af erhvervslivet, så de giver bedre miljø og mere 
erhvervsudvikling for pengene.

BOKS 2.2:  
PRÆcISERING AF FAIR FORANDRING

1. I Fair Løsning erstattes højere selskabsskat (3,2 mia. kr.) 

med lavere erhvervsstøtte (2,2 mia. kr.) og et ekstra over-

skudsbidrag fra den finansielle sektor (1,0 mia. kr.), såle-

des at den finansielle sektor i alt bidrager med 2,0 mia. kr. 

2. Socialdemokraterne og SF har tilsluttet sig VK’s forslag om 

at udskyde aftalen fra Det grønne Transportforlig om ind-

førelse af kørselsafgifter og lavere registreringsafgift på 

personbiler. Vi har erstattet den med en provenuneutral 

omlægning af registreringsafgiften. Vi fastholder forslaget 

om en betalingsring omkring København og kørselsafgifter 

på lastbiler.

3. Socialdemokraterne og SF har foreslået, at multimedie-

skatten lempes, så personer med en enhed (telefon eller 

computer) undtages. Forslaget er finansieret ved fuld 

skattepligt på alle personalerelaterede aktieordninger.

4. Følgende elementer fra regeringens ”Genopretningspakke” 

videreføres:

• Ingen regulering af skattegrænser 2011-2013.

• Markedsrente ved indefrysning af ejendomsskat for 

pensionister.

• Udskydelse af forhøjelsen af grænsen for topskat.

5. Loftet over fradrag for fagforeningskontingent fjernes, 

svarende til 0,9 mia. kr. 

Kilde: Socialdemokraterne og SF, 2011.

Præciseringerne i boks 2.2 er ikke nye, men blot opsum
merende. Helt som hidtil ligger det fast:

• at Socialdemokraterne og SF ikke medvirker til at 
hæve boligskatterne, herunder forringe rentefradraget. 

• at Socialdemokraterne og SF ikke øger indkomstskat-
ten for almindelige lønmodtagere og andre med ind-
komster under 1 mio. kr. Det betyder også, at lands
gennemsnittet af kommuneskatten skal være uændret, 
og at regionerne ikke får skatteudskrivningsret.

Begge dele gør sig gældende frem til 2020.
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I Genopretningspakken er den planlagte topskattelet
telse i form af højere indtægtsgrænse for topskat i 2011 
udskudt til 2014. Vi er helt uforstående overfor, at der 
skal gives nye skattelettelser i en situation med et stort 
budgetunderskud og varslede besparelser på efterløn 
og folkepension. Derfor skal topskattelettelsen udskydes 
til der er råd til den – dvs. efter 2020. Den yderligere ud
skydelse vil reducere budgetunderskuddet med 2 mia. kr. 
årligt fra 2014 og frem.
 
Der har været en del debat om, hvor meget Socialdemo
kraterne og SF reelt vil hæve skatterne. Bl.a. har Venstre 
med afsæt i Socialdemokraterne og SF’s finanslovforslag 
for 2011 (september 2010) hævdet, at skatterne hæves 
med 31,5 mia. kr. Det er ikke korrekt. 

Socialdemokraterne og SF hæver permanent skatterne 
med 17,7 mia. kr. netto – jf. Fair Forandring, 2009. Disse 
skattestigninger lægger sig selvfølgelig ovenpå det skatte
system VKO har skabt med skattelettelser i 2004 og 2007, 
skattereformen fra 2009 og Genopretningspakken fra 
2010. Helt ligesom VKregeringens skattepolitik og 
skattestoppet lagde sig ovenpå SRregeringens skatte
politik ved regeringsskiftet i 2001. 

Vores egne, nye skatteforslag giver et nettoprovenu på 
17,7 mia. kr. I tabel 2.2 er det vist, hvordan Venstre når 
frem til de fejlagtige påstande om vores skattepolitik 
ved at medregne en række midlertidige effekter.

• Loftet over pensionsopsparing betyder, at der vil blive 
indbetalt færre penge til pension, hvorfor de vil blive 
beskattet nu – og ikke senere. Det er alene en frem

tabel 2.2: 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.

 rykning af en skattebetaling, der under alle omstæn
digheder ville blive betalt. Det øger ikke skatterne.

• At den varslede topskattelettelse udskydes betyder 
uændret skat. Det øger ikke skatterne.

• Socialdemokraterne og SF sænker desuden skatterne 
med 6,3 mia. kr. – jf. Fair Forandring og tabel 2.1. 

• Der skal korrigeres for, at der for 2 skatteforslags ved
kommende er en mindre forskel på provenuvirkningen 
i 2013 og den varige virkning (jf. note 2 til tabel 2.2)

Så samlet set foreslår Socialdemokraterne og SF varige 
skattestigninger på 17,7 mia. kr. – og ikke 31,5 mia. kr., 
som Venstre ynder at fremstille det. 

2.6 skærpet lIgnIng
Da Socialdemokraterne og SF fremlagde Fair Forandring 
i efteråret 2009 vurderede vi, at staten frem til 2014 
kunne skaffe årligt 1 mia. kr. ekstra i indtægter gennem 
forbedret ligning og inddrivelse alene ved at ansætte 
flere i SKAT. 

Siden da har det vist sig, at kun 26 pct. af alle selskaber 
i Danmark betaler skat42. Derfor har vi en række nye 
forslag til at skærpe ligningen af multinationale selska
ber mv. På den baggrund finder vi det realistisk at ind
drive ikke 1 mia. kr., men 2 mia. kr. mere end hidtil: 

• SKAT skal have mulighed for at ansætte de bedste 
skatteeksperter til de høje lønninger, der er nødvendige. 

• SKAT’s specialister skal kunne suppleres med eksterne 
eksperter – fx fra private revisionsfirmaer – når det 
skønnes hensigtsmæssigt.

• Multinationale selskaber – af en vis størrelse – skal 
pålægges en skærpet bevisbyrde med henblik på 
transferpriser. 

• SKAT gives mulighed for at ligne gamle, fremførte 
underskud. Som det er i dag, kan SKAT kun tjekke 
fremførte underskud, der er op til 5 år gamle – men 
selskaberne må gerne trække underskud fra i skat, 
der er ældre end det. 

• Socialdemokraterne og SF vil arbejde positivt på et 
udvidet samarbejde om ligning af multinationale sel
skaber i såvel EUregi som andre sammenhænge. 
Ligesom partierne vil gå positivt ind i internationalt 
arbejde med såvel FAT (Financial Activities Tax) som 
FTT (Financial Transaction Tax).
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2.7 genopretnIngs pakken
I foråret 2010 gennemførte regeringen sammen med 
Dansk Folkeparti den såkaldte Genopretningspakke i et 
forsøg på at rydde op efter 9 års uansvarlig politik. Bag
efter sagde statsministeren, at ”regningen var betalt”, 
men som alle nu ved tog han gruelig fejl.

Genopretningspakken indeholder en lang række mere 
eller mindre brutale nedskæringsforslag, herunder tages 
der 1,5 mia. kr. fra børnefamilier, og der gennemføres 
erhvervsfjendtlige nedskæringer på uddannelse og 
forskning på næsten 4 mia. kr. Socialdemokraterne og 
SF vil fjerne de fleste af disse nedskæringer, jf. tabel 2.3.

tabel 2.3: genopretnIngspakken

vIrknIng  
I 2013 (mIa. kr.)

s og sF’s holdnIng budgetvIrknIng  
I 2013 (mIa. kr.)

Ikke-regulering af skattegrænser i 2011-2013 6,6 Ingen ændring 0

Udskydelse af højere topskattegrænse 2,0 Udskydes til efter 2020 Fra 2014: +2,0 

Loft for fradrag for fagligt kontingent på  
3.000 kr./år

0,9 Annulleres fra 2012 -0,9

Forlængelse af arbejdsgivernes karensperiode 
for sygedagepenge

0,7 Ingen ændring 0,0

Dagpengereform 2,4 Udgangspunkt for tre-partsforhandling er det 
tidligere dagpengesystem 1

-2,4

Uddannelse og forskning 3,9 Tilbageføres til området -3,9

Forringelser for børnefamilier 1,5 Besparelserne annulleres -1,5

Integration (tolkebistand, gebyr mv.) 0,1 Besparelserne annulleres -0,1

Ulandsbistand 1,4 Besparelserne annulleres -1,4

Generelle effektiviseringer i staten 1,8 Besparelser i 2011 videreføres 2 -1,2

Øvrige besparelser 0,4 Visse besparelser annulleres 3 -0,1

I alt 21,7  -11,5

Noter: 
1: Provenu fra ændringer i forhold til det tidligere dagpengesystem indgår i de 15 mia. kr., der skal skaffes fra 3-partsforhandlingerne.
2: Der er forudsat sparet 500 mio. kr. i 2012 og yderligere 500 mio. kr. i 2013 i staten, men disse penge forudsættes prioriteret til andre 

dele af det offentlige forbrug, så beløbet er ikke en budgetforbedring.
3: Følgende spareforslag videreføres: Markedsrente ved indefrysning af ejendomsskat (65 mio. kr.), tilskud til høreapparater (63 mio. kr.), 

ændret beregning af registreringsafgift for leasingbiler (0 kr. i 2013), fremrykning af afvikling af IØ (142 mio. kr.) samt 2/3 af forslaget 
vedrørende udlodning af IFU (50 mio. kr.).

Genopretningspakken betød også varige skatteforhøjel
ser på i alt 7,6 mia. kr. i strid med VK’s løfter om skatte
stop i valgkampen i 2007. Disse skatteforhøjelser skal 
ses i forlængelse af VK’s tidligere, omfattende ufinan
sierede skattelettelser, og vil derfor blive fastholdt af 
Socialdemokraterne og SF. Dog vil vi fjerne loftet over 
fradrag for fagligt kontingent.

Endelig udskød VKO en yderligere forhøjelse af topskat
tegrænsen fra 2011 til 2014. 

Socialdemokraterne og SF vil forlænge denne udsky
delse, indtil der tilstrækkeligt samfundsøkonomisk 
råderum, dvs. efter 2020.
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Vi sikrer hverken en sund økonomi eller velfærden ved at gennemføre 
gennemgribende besparelser eller ved at øge kravene til kommuner og 
regioners registrering og administration. Tværtimod er besparelser og en 
stadig mere nidkær statslig styring af kommuner og regioner en væsent
lig årsag til, at kvaliteten af den offentlige service er forringet for mange 
danskere. 

Socialdemokraterne og SF vil løfte de offentlige budgetter med 1,4 pct. 
fra 2012 til 2015. Det er et nødvendigt 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 offentliges indsats vil 
være markante mål om bl.a. at nedbringe arbejdsløsheden, forebygge 
udstødning fra arbejdsmarkedet, forbedre sundheden, løfte uddannelses
indsatsen og sikre generelle velfærdsforbedringer for alle aldersgrupper. 

Socialdemokraterne og SF vil afbureaukratisere den 
offentlige sektor, så de offentligt ansatte kan koncen
trere sig om deres kerneopgaver med at levere service 
af høj kvalitet til danskerne. Vi vil genoprette økonomien 
i den offentlige sektor med langsigtede økonomiaftaler 
mellem stat og kommuner, et grundlæggende krav om 
høj økonomisk ansvarlighed og målrettet effektivisering 
af opgavevaretagelsen. 

Styreformen i landets store byer er en barriere for effek
tiv og dynamisk styring af kommunerne. Socialdemo
kraterne og SF vil i dialog med kommunerne sikre en 

styreform, der understøtter høj kvalitet i den velfærd 
kommunerne leverer til borgerne. Ligeledes skal et nyt 
samarbejde mellem offentlige og private virksomheder 
skabe rammerne for fremadrettede investeringer i en 
moderne offentlig sektor, der kan modsvare danskernes 
krav om høj service og effektiv forebyggelse. 

VKregeringen har været historisk dårlig til at styre den 
offentlige økonomi. VKregeringen har været ude af 
stand til at styre udgifterne og systematisk brugt pen
gene på det forkerte. Med en ny regering følger et nyt syn 
på den offentlige sektor. Flere skatteindtægter sikrer 

  en eFFektIv 
oFFentlIg  
sektor

3
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midler til målrettede investeringer i særligt sundhed og 
uddannelse. Samtidig stoppes nedskæringer på den 
borgernære service. For Socialdemokraterne og SF er 
den offentlige sektor ikke en økonomisk byrde – grund
læggende har vi en forholdsvis effektiv offentlig sektor 
– og velfærden skal ikke betragtes som unødig luksus. 
Offentlig service af høj kvalitet bidrager til højere privat 
vækst og produktivitet.  

VKO har konsekvent prioriteret skattelettelser over vel
færd. Det er en væsentlig grund til, at et klart flertal af 
befolkningen oplever, at kvaliteten er blevet dårligere 
gennem de senere år. Men der er også andre årsager.

Et problem er den bureaukratiseringsbølge, som har 
slugt milliarder af kroner og tusindvis af årsværk uden, 
at det kommer borgerne til gode. 

Et andet problem er skæv prioritering. Gang på gang 
forsvarer VKOblokken sig mod velfærdskritik med hen
visning til, at de offentlige udgifter i dag udgør en større 
andel af økonomien end hidtil. Det er korrekt, men skyl
des først og fremmest, at økonomien samlet set er 
skrumpet. Og desværre også, at der er spildt masser af 
penge på de forkerte formål, som på ingen måder sva
rer til befolkningens prioriteter. 

Et tredje problem er slaphed i styringen af de offentlige 
udgifter. En veldrevet offentlig sektor styrker økono
mien. Men det forudsætter en konstant effektivise
ringsindsats, som forhindrer budgetoverskridelser og 
sikrer sammenhæng mellem mål og midler. Den indsats 
har det nuværende flertal ikke været i stand til at levere.  

Et fjerde problem er, at en stadig større del af velfærds
udgifterne går til specialområderne, hvilket betyder, at 
der bliver færre penge til den almene folkeskole og dag
tilbudsområdet bredt.

Derfor sender en ny regering ikke bare flere penge. 
Mere af det samme ville kun sikre en begrænset effekt 
på borgernes oplevelse af den offentlige service – og 
selv efter et regeringsskifte vil udgiftsrammerne i 
mange år fremover være usædvanligt stramme. 

I forhold til den offentlige sektor bliver den store forskel 
efter et regeringsskifte, at der skal ryddes op i bureau
kratiet, styr på prioriteringen og strammes op på styrin
gen af udgifter og resultater. Det forudsætter, at rege
ringen leverer den nødvendige finansiering og en ny 
vilje til forpligtende samarbejde med kommuner, regio
ner og medarbejdere. Til gengæld er kravet, at alle dele 
af den offentlige sektor indstiller sig på fornyelse. 

Konkret vil Socialdemokraterne og SF reformere samar
bejdet mellem staten og kommunerne, gennemføre 

BOKS 3.1: BUREAUKRATI, SLAPHED 
OG SKÆV PRIORITERING

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 per-

sonligt, 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 4 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 konsu-

lentbistand. I flere tilfælde er det velbegrundet – men 

omfanget er så stort, at det bør begrænses. 

• Specialundervisningen bruger en stadig større andel – knap 

30 pct.43 – af de penge, der er sat af til folkeskolen, så der 

bliver stadig færre ressourcer til den store gruppe elever i 

den almindelige folkeskole.

• VKO har bl.a. ved de årlige finanslovsforhandlinger tildelt poli-

tiske sympatisører ubegrundede forskningsbevillinger, samt 

oprettet rådgivende nævn og udvalg med samme formål.
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omfattende afbureaukratiseringsreformer i forhold til 
arbejdsmarkedet og kontanthjælpssystemet, foretage 
en markant omprioritering af ressourcer eksempelvis 
indenfor sundhedsvæsenet og i forhold til forsvarets 
langsigtede udvikling – samt iværksætte en række nye 
udviklingsinitiativer. Herunder en indsats til fremme af 
digitalisering i den offentlige sektor, bedre vedligehol
delse af offentlige bygninger – og samarbejde med pen
sionskasser m.fl. om yderligere investeringer. Vi vil give 
folkeskolen og forebyggelsen et markant løft og deri
gennem begrænse behovet for de store stigninger i 
udgifterne til specialtilbud. 

Udgangspunktet for en moderne offentlig sektor må 
være, at borgerne skal sættes i centrum. Den offentlige 
sektor skal løse sine opgaver i forhold til samfundets 
mest udsatte. Men også yde et positivt bidrag til den 
brede befolknings dagligliv. Det kræver, at servicetil
buddene følger med tiden og sættes i stand til at imøde
komme stadigt mere individualiserede behov. Og samti
dig bliver bedre til at udnytte mange borgeres ønske om 
selv at tage aktivt del i opgaveløsningen. Særligt når det 
gælder folkeskolen og sundhedsvæsenet skal der i de 
kommende år gøres en ekstraordinær indsats.  

3.1  FrIhed under ansvar 
I kommuner og 
regIoner

Landets 98 kommuner har i praksis ansvaret for største
delen af de offentlige serviceydelser, der spiller en afgø
rende rolle for borgernes hverdag, herunder folkeskolen, 
daginstitutionerne og ældreplejen. Regionerne har  
an svaret for sundhedsvæsenet, som af mange borgere 
anses for at være velfærdssamfundets kronjuvel og det 
indsatsområde, der skal prioriteres højest i de kom
mende år. 

Med kommunalreformen var forventningen, at større, 
mere effektive kommuner, ville være i stand til at levere 
en bedre offentlig service for de samme midler. Det har 
desværre ikke været tilfældet under de gældende 
rammebetingelser. 

Borgerne oplevede allerede før krisen en forringelse af 
den offentlige service. Det skyldes ikke mindst en 
bureaukratisering, der har medført, at de administrative 
omkostninger er vokset eksplosivt – og at samarbejdet 
mellem staten og kommunerne er præget af gensidig 
mistillid. Urealistiske aftaler har ført til konstante bud
getoverskridelser – og det har været umuligt at nå til 
enighed om at reformere større kommunale driftsområ
der, som fx folkeskolen. 

BOKS 3.2:  
PRINcIPPER OG INITIATIVER 

Socialdemokraterne og SF har på en lang række punkter 

taget initiativ til at reformere den offentlige sektor og ram-

merne for den kommunale drift. Overordnet har forslagene 

bygget på 4 grundlæggende principper for indsatsen: 

• Der skal satses mere på forebyggelse, så det sikres, at færre 

skal forsørges af offentlige ydelser og problemer løses tidligt 

i stedet for, når de er blevet mere alvorlige og dyrere.

• Flere opgaver skal løses ved hjælp af velfærdsteknologi, så 

der bliver tid til omsorg med knappe personaleressourcer. 

• Indgåede aftaler og budgetter skal overholdes. Til gengæld 

skal kommunerne have friere adgang til at gennemføre 

investeringer, der kan betale sig, og der skal fremover indgås 

flerårige økonomiaftaler.

• Der skal gennemføres en omfattende afbureaukratiserings-

indsats og åbnes nye muligheder for innovation og udvikling 

af den offentlige service. 

Konkret har det ført til forslag om eksempelvis:

 

• Nye frikommune-, fri-region- og fri-institutionstiltag. 

• En større rolle til selvejende institutioner. 

• Bedre mulighed for at låne til rentable investeringer og til 

vedligeholdelsesløft i forbindelse med planer for optimal 

vedligeholdelsesindsats, som både er bedre og billigere. 

• Udvidet brug af nye former for offentligt-privat samarbejde. 

• Mindre processtyring og mere resultatstyring. Blandt andet i 

form af ”Fair Bench-marking” – det vil sige sammenligninger 

af indsats og resultater under hensyn til forskellige vilkår. 

• Et mere retfærdigt kommunalt udlignings- og bloktilskuds-

system med udgangspunkt i en uvildig forskningsbaseret 

undersøgelse.

• Frihed til at fastlægge en kommunal udbudspolitik og 

afskaffelse af tvungne udbudsprocenter, privat udfor-

dringsret og obligatorisk krav om frit valg af hjemmepleje. 

• Mulighed for udbud af tilkøbsydelser og dermed lige kon-

kurrence mellem offentlige og private udbydere.
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3.1.1 økonomIske rammer For 
kommuner og regIoner
Det er en del af Socialdemokraterne og SF’s økonomi
ske politik, at kommuner og regioner skal bidrage til at 
finansiere fremtidens velfærd. Det skal ske ved, at der 
løbende frigøres midler til borgernær service gennem 
effektivisering. Med realistiske økonomiske rammer, 
større frihedsgrader, mindre bureaukrati og bedre sam
arbejde, er det et rimeligt krav, som også vil blive gjort 
gældende frem mod 2020. 

Socialdemokraterne og SF lægger samlet set op til føl
gende økonomiske rammer for kommuner og regioner 
frem mod 2020, jævnfør tabel 3.1:

• 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.

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

• Såvel kommuner og regioner skal effektivisere 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 målrettede velfærdsforbed
ringer. 

Samlet set viser tabel 3.1. 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 effektiviserin
ger, 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. 

3.1.2 reForm aF økonomIaFtaler 
og budgetproces
Der er brug for at få meget bedre styr på de offentlige 
finanser. VKregeringen har i 10 år vendt det blinde øje 
til budgetoverskridelser i milliardklassen samtidig med, 
at den har gennemført skattelettelser baseret på, at der 
var styr på de offentlige budgetter.

Socialdemokraterne og SF støtter derfor tanken om en 
budgetlov og lægger afgørende vægt på, hvordan den 
udformes. 

Vi har allerede i maj 2010 foreslået, at der blev lavet 
flerårige økonomiske aftaler for kommuner og regioner, 
og at den samlede vækst i det offentlige forbrug skal 

tabel 3.1: 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.
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være på 1,4 pct. årligt de næste fire år. Dette vil vi skrive 
ind i en budgetlov. Vi foretrækker en fast vækstprocent 
frem for et loft, der udtrykkes som en procentdel af 
BNP. Et sådant loft vil nemlig tilskynde til overforbrug 
under et økonomisk opsving og nedskæringer under et 
tilbageslag. Det vil være stærkt uhensigtsmæssigt.

For de offentlige investeringer bør der også fastsættes 
et loft. Det skal være mere fleksibelt: 

• For det første skal det være muligt at fremskynde 
offentlige investeringer i tilfælde af et økonomisk til
bageslag. Her har vi foreslået, at der i 2012 fremrykkes 
investeringer for 10 mia. kr. Det modsvares krone for 
krone for en reduktion af investeringerne i de efterføl
gende år. 

• For det andet skal vi undgå en situation, hvor vi skader 
kommende generationer ved at investere for lidt. Derfor 
skal det være muligt at overføre penge fra det offentlige 
forbrug til rentable investeringer. Fx skal det være 
muligt at gennemføre en investering på 1 mia. kr., hvis 
den årligt kan spare 250 mio. kr. på det offentlige for
brug. Det skal endvidere være sådan, at offentlige og 
halvoffentlige investeringer ikke skal medregnes i loftet 
i det omfang de kan finansieres af brugerbetaling. Uden 
dette princip kunne hverken Metroen, Storebælts eller 
Øresunds eller Femernforbindelsen være gennemført.

For overførselsindkomsterne vil Socialdemokraterne og 
SF indføre en målsætning om, at færre skal på helbreds
betinget forsørgelse frem mod 2020 (efter korrektion 
for befolkningens alderssammensætning). Væksten i 
antallet af personer på førtidspension, fleksjob, syge
dagpenge mv. er en af de væsentligste udfordringer for 
dansk økonomi. Målsætningen understøttes gennem 
forebyggelsesindsats, opprioritering af indsatsen i for
hold til psykisk syge og uddannelse til flere. Det giver 
derimod ingen mening at lægge loft over SUmodtagere 
mv., hvor flere er bedre end færre; folkepensionister, 
hvis antal er bestemt af demografi (og pensionsalder); 
eller arbejdsløse, som vil afhænge af den økonomiske 
konjunktur. 

I Sverige har man indført et samlet loft over de offent
lige udgifter. Det kan kun lade sig gøre, fordi der er 
betydelig luft under loftet, således at det ikke bliver 
direkte skadeligt under et konjunkturtilbageslag, hvor 
fx udgifterne til arbejdsløshedsunderstøttelse vokser. 
Efter vores vurdering er effekten af et sådant ”luftigt 
loft” begrænset. Vi foretrækker et mere håndfast loft 
over de udgifter, der ikke er konjunkturafhængige.

3.1.2.1 FlerårIge aFtaler
Det fremtidige samarbejde mellem staten og kommu
nerne skal hvile på flerårige økonomiaftaler. Aftalerne 
skal primært fastlægge de økonomiske rammer samt 
de overordnede forventninger til effektivisering og 
opgaveløsning i kommunerne. Herunder naturligvis 
hvilke resultater, der konkret skal leveres for de penge, 
der afsættes til bestemte områder som fx folkeskole, 
forebyggelse og lukkedage.

Traditionelt har økonomiforhandlingerne omfattet bety
deligt flere emner. Socialdemokraterne og SF lægger 
vægt på en tæt kontakt mellem kommunerne og staten, 
men fremover skal den foregå indenfor rammerne af en 
løbende, åben dialog, der så også kan blive mere grundig 
end det, der kan nås på nogle få hektiske uger i juni.

Efter indgåelse af en flerårig økonomiaftale får kommu
nerne et antal måneder til at fordele rammen mellem 
sig – indenfor de finansieringsmuligheder, som den 
enkelte kommune har til rådighed. Efter denne periode 
skal der være foretaget en fordeling, som er bekræftet 
med bindende beslutninger i kommunalbestyrelserne. 
Det er KL og i sidste ende regeringen, der har ansvaret 
for at den samlede ramme bliver overholdt.

Den enkelte kommune lægger derefter et flerårigt bud
get. Det flerårige perspektiv giver – inden for visse 
begrænsninger – kommunerne mulighed for at flytte 
udgifter mellem årene. Enten ved at spare op (med sik
kerhed for at de faktisk kan bruge pengene senere) eller 
ved i begyndelsen af perioden at afholde ekstra udgifter 
til fx forebyggelse eller mindre vedligeholdelsesopgaver, 
der kan give besparelser i efterfølgende år. 

Der indføres samtidig et ”trafiklyssystem” for budget
styring. Kommuner, der overskrider deres budgetter, får 
fremover ”gult lys”. Det betyder, at de det næste år 
løbende skal indberette regnskabstal til Indenrigsmini
steriet, der kan gribe ind, hvis overskridelsen ikke bliver 
modgået i et aftalt, hurtigt tempo. Kommuner, der ved
varende overskrider budgetterne efter at have fået gult 
lys, får ”rødt lys””. I tilfælde af større førstegangsover
skridelser kan det tildeles uden forudgående varsel. 
Rødt lys betyder, at kommunen sættes under admini
stration indtil dens økonomi er tilbage på ret kurs. 

Hermed får den enkelte kommune en meget kraftig 
tilskyndelse til at overholde de økonomiske spilleregler. 
Hvis det ikke sker, mister den selvbestemmelse, og der 
vil blive fundet besparelser, så et uholdbart udgiftsni
veau ikke kan opretholdes.
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3.1.3 aFtaler om  
kvalItetsudvIklIng
For Socialdemokraterne og SF er det afgørende at sikre 
et reelt løft af kvaliteten på en række udvalgte kommu
nale velfærdsområder, som også vil blive tilgodeset med 
yderligere ressourcer – fx folkeskolen og forebyggelses
indsatsen. 

Der skal derfor aftales resultatmål for den kommunale 
velfærd. Målene kan evt. aftales for grupper af kommu
ner, jf. nedenfor. Resultatmål kan fx sigte på trivsel og 
det faglige niveau i folkeskolen, de ældres trivsel skal 
vurderes i forhold til kommunens ”træningsindsats” jvf. 
”længst mulig i eget liv” med hjemmeplejen eller 
arbejdsmarkedsindsatsens evne til at få ledige i uddan
nelse eller arbejde igen. 

Kommunernes 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. De bedste kommuner skal have stor 
frihed i opgaveløsningen, mens de mindre gode kom
muner får et mere begrænset råderum. Hvis en kom
mune ikke selv formår at levere aftalte resultater kan 
det være nødvendigt at lave en særlig, individuel aftale 
for den pågældende kommune, der fx pålægger kom
munen at anvende de løsningsmodeller, som de bedste 
kommuner anvender. Det vil sikre et løft af den samlede 
kommunale velfærd.

I dag er der et hav af – ofte små – puljer som kommu
nerne kan søge. Puljer er typisk dyre i administration, og 
en væsentlig del af beløbet går ofte til bureaukrati. Der er 
brug for et nyt og mere effektivt værktøj i samarbejdet 
mellem staten og kommunerne. Socialdemokra terne og 
SF foreslår at bruge udviklingsaftaler, der indgås mellem 
typisk 510 kommuner og staten. 

Udviklingsaftaler sætter fokus på bestemte problemer, 
der er særligt store i et begrænset antal kommuner. Det 
kan fx være: 

• Dårlige resultater i folkeskolen. 

• Problemer med at få de unge til at tage en ungdoms
uddannelse. 

• En særlig høj tilgang til førtidspension (eventuelt 
afgrænset til en særlig gruppe, fx unge med psykiske 
problemer). 

• En særlig høj risiko for skader på bygninger og veje 
som følge af mere ekstremt vejr og den globale 
opvarmning fx fordi kommunen ligger lavt (behov for 
klimatilpasning). 

Parterne forhandler direkte om løsningen af konkrete 
problemer. De deltagende kommuner får forpligtelser til 
og bedre muligheder for at blive inspireret af hinanden 
med hensyn til løsningsstrategier. Der aftales konkrete 
mål og et statsligt tilskud til indsatsen. Den enkelte 
kommune bidrager også selv til finansieringen, og i det 
omfang målet ikke nås tilbagebetales tilskuddet helt 
eller delvist.

Ved de generelle økonomiforhandlinger mellem KL og 
staten afsættes et samlet beløb fra bloktilskuddet til 
brug for udviklingsaftaler. Udviklingsaftaler skal også 
bidrage til at udvikle økonomien i kommuner med sær
lige vanskeligheder, og de vil derfor gradvis reducere 
behovet for særlige tilskud til disse kommuner. 

3.2  omprIorIterIng, 
 aFbureaukratIserIng 
og eFFektIvIserIng

Det vil i de kommende år blive stadigt mere nødvendigt 
at sikre en skarpere prioritering af knappe offentlige 
ressourcer. Det kan mest oplagt ske ved afbureaukrati
sering og effektivisering, men på en række punkter er 
det nødvendigt at foretage regulære besparelser. Dels 
for at tilgodese en række nødvendige formål med flere 
ressourcer – dels for at sætte ind mod de store offent
lige underskud og sikre balance på statsbudgettet. 

3.2.1 vedlIgeholdelse
Der bruges 56 mia. kr. årligt på vedligeholdelse af de 
offentlige bygninger. Det er for lidt, og vil føre til et sti
gende forfald, som det vil blive meget dyrt at rette op 
på. Bygningernes dårlige stand – fx utætte vinduer og 
skimmelsvamp – har også negative konsekvenser for 
patienter, elever og andre brugere samt for arbejdsmil
jøet. Eksempelvis udløser det dårlige indeklima i mange 
offentlige bygninger mange tilfælde af astma og allergi. 

Bygningernes dårlige tilstand skyldes til dels, at det er 
fristende at spare på vedligeholdelsen, især når budget
terne er stramme. Det er en måde at skubbe problemerne 
foran sig – men det er dyrt på lang sigt.

Hertil kommer, at ansvaret for bygningsvedligeholdelse, 
især den indvendige vedligeholdelse, ofte er overladt til 
skolen, plejehjemmet eller børnehavens ledelse, der ikke 
har relevante bygningsfaglige kvalifikationer.

Ved at overdrage det løbende ansvar for vedligeholdelsen 
til et privat firma opnås en professionalisering af opgaven. 
En sådan aftale skal være langsigtet – fx 30årig – og den 
skal specificere krav til vedligeholdelsen. 
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Det vil være oplagt, hvis det private firma helt eller delvist 
ejes af pensionskasser eller lignende, der vil have en 
interesse i at give bygningerne det løft, der skal til for på 
lang sigt at sikre en billig vedligeholdelse – fx ved at vælge 
dyrere, men mere holdbare materialer. Det vil også være 
oplagt at samarbejde med energiselskaber om energi
besparelser, idet energiselskaberne årligt er forpligtet til 
at levere en vis mængde energibesparelser.

Der findes en række organisatoriske modeller: OPP, 
funktionskontrakter, driftspartnerskaber mv. Nogle af 
disse forudsætter, at det private vedligeholdelsesfirma 
overtager ejendomsretten til bygningerne i hvert fald i 
en længere årrække. 

Socialdemokraterne og SF vil arbejde for at staten, regi
onerne og kommunerne benytter sig af disse muligheder. 
Det vil betyde, at diverse skoler og institutioner i højere 
grad kan koncentrere sig om deres kerneopgaver, at 
vedligeholdelsestilstanden forbedres med positive virk
ninger for bruger og arbejdsmiljø, og at vedligeholdelsen 
på lang sigt bliver billigere. Eftersom den ekstra indsats 
finansieres af pensionskapital o.l. vil en omlægning også 
på kort sigt – hvor der er brug for det – bidrage til at sti
mulere væksten i dansk økonomi.

3.2.2 samarbejde om 
 InFrastrukturInvesterInger
Der er brug for et betragteligt løft af investeringerne i fx 
infrastruktur, klimatilpasning og energirenovering. Med 
det betydelige hul i den offentlige økonomi, som VK 
regeringen har skabt vil det være svært at finde pengene 
i de offentlige budgetter.

I de sidste 25 år er der imidlertid gennemført store infra
strukturinvesteringer i halvoffentlige selskaber. Det 
gælder Storebæltsforbindelsen, Øresundsforbindelsen 
og Metroen i København. Disse projekter er kendetegnet 
ved, at de helt eller delvist er finansieret gennem bruger
betaling. Investeringsudgiften indgår derfor ikke i opgør
elsen af de offentlige finanser. Det forhindrer ikke, at 
der ydes statsgaranti for optagne lån, hvilket holder rente
udgiften langt nede.

Socialdemokraterne og SF foreslår, at dette princip vide
reføres og udvides. Det kan ikke bruges på alle infrastruk
turprojekter, men konkret forventes det, at følgende 
projekter opfylder betingelserne44:

• Opgradering og vedligeholdelse af jernbanestræknin
gen fx fra Ringsted til Middelfart til højere hastighed, 
som led i timemodellen overdrages til Sund og Bælt, der 
i forvejen står for jernbanen under og over Storebælt.

• Den nye bro over Roskilde Fjord ved Frederikssund, 
som er besluttet finansieret ved bropenge (brugerbe
taling) overdrages til et privat firma eventuelt et datter
selskab af en pensionskasse.

• Et eller flere letbaneprojekter overdrages til et privat 
firma, der både står for anlæg, drift og vedligeholdelse 
i fx 30 år.

Dermed skabes luft i de offentlige budgetter, som kan 
bruges til finansiering af andre baner og veje i andre 
dele af landet. 

Det er klart, at den del af den løbende betaling, der ikke 
dækkes af brugerbetaling, skal finansieres indenfor 
rammerne af den offentlige økonomi.

3.2.3 socIalt bedragerI skal 
 bekæmpes 
Socialdemokraterne og SF vil ikke acceptere socialt 
bedrageri. En ny regering vil slå hårdt ned på spekula
tion og snyd med sociale ydelser, uanset hvilken bag
grund eller alder man har. Det danske fællesskab skal 
basere sig på pligt og ret. Du har pligt til at bidrage i det 
omfang, du er i stand til. Og du har ret til at få den hjælp, 
du har brug for. Men bryder man med denne kontrakt, 
vender man ryggen til fællesskabet. Sådanne tendenser 
er vi nødt til at slå hårdt ned på – ellers vil de erodere 
grundlaget for velfærdssamfundet og den grundlæg
gende solidaritet. Konkret vil en ny regering derfor øge 
indsatsen mærkbart imod sociale bedragere: 

• større inddragelse af politiet i sager om socialt 
 bedrageri. Antallet af politianmeldte sager om socialt 
bedrageri har været faldende. Det er en alvorlig for
brydelse at bedrage samfundet ved at modtage øko
nomisk støtte, som man ikke er berettiget til. Derfor 
skal der skabes grundlag for, at man i højere grad 
politianmelder borgere, der begår bedrageri. Det er 
vigtigt at sende et signal om, at folk, der stjæler fra 
fælleskassen, ikke kan gå fri.

• stop for misbrug af ydelser ved ophold i udlandet. 
Kontrollen af borgere, der uretmæssigt tager deres 
ydelser med til udlandet, skal skærpes, så det sikres, 
at de fortsat lever op til kriterierne for at modtage 
hjælp. Lufthavnstilsynet skal skærpes og de kontrol
teams, der bliver etableret i udvalgte lande, skal eva
lueres og følges tæt, og denne indsats skal udbygges, 
hvis den viser sig at give resultater i kampen imod 
socialt bedrageri.
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• de bedste eksempler fra kommunerne skal udbredes. 
Mange kommuner har opprioriteret arbejdet med at 
afsløre socialt bedrageri bl.a. med kontrolteams. De 
bedste eksempler bør udbredes, så flere kommuner 
kan få gavn af erfaringerne.

• bedre udveksling af information mellem myndigheder, 
bedre registersamkørsel. De steder, hvor der er behov 
for det, skal det gøres lettere at bruge data til at finde 
sociale bedragere. Det kan fx være en bedre adgang 
til at se udbetalinger fra Feriekonto og en mulighed 
for central sammenkørsel af registre frem for i hver 
kommune. Ligeledes bør brugen af kontroludtræk, 
som i dag bruges af bl.a. Hvidovre Kommune, udbredes. 
Der skal selvfølgelig være sikkerhed for, at personføl
somme oplysninger ikke falder i hænderne på uved
kommende.

• gennemgang af lovgivning. Det er ikke alle steder lov
givningen er gearet til den nye form for kontrol. Lov
givningen skal gennemgås for at finde uklarheder 
eller uhensigtsmæssigheder, som fx giver sig udslag i 
usikkerhed omkring, hvornår ældre og fraskilte er 
enlige. Det kan give forskellige vurderinger af den 
samme situation, hvilket ikke er holdbart. Der skal 
desuden i det omfang, det er muligt, etableres mulig
hed for bindende forhåndstilkendegivelser fra fx enlige, 
der har brug for at vide, om de er berettiget til støtte.

3.3 nye Indsatsområder
Socialdemokraterne og SF har tidligere introduceret en 
lang række forslag, der kan bidrage til at frigøre res
sourcer i den offentlige sektor. Med et tidsperspektiv, 
der rækker helt frem til 2020, er det oplagt at fokusere 
på endnu flere muligheder. 

tabel 3.2: vIlje tIl prIorIterIng:  
konkrete spareForslag Fra en FaIr løsnIng. mIa. kr.

Overbetaling af private sygehuse, behandling inden 2 
måneder, medicinudgifter mv.

1,2

Mindre brug af private konsulenter i staten 1,0

Øget fartkontrol 0,3

Begrænsning af uddannelsesinstitutionernes annoncering 0,4

Større offentlige investeringer i energieffektivisering og 
optimal vedligeholdelse

0,9

Forskningsbevillinger, råd og nævn til borgerlige 
debattører

0,1

Rentegevinst ved udskydelse af højere topskattegrænse 
mv.

0,1

I alt 4,0

tabel 3.3: besparelsespotentIale For projekter under abt-Fonden – ved udbredelse tIl hele landet

 mInImum estImeret natIonal 
årsværksbesparelse 

besparelse ved 400.000 kr. pr. 
årsværk, mIo. kr.

Sundhedsvæsenet i udvikling 3.450 1.380

Ældreområdet 2.700 1.080

Administration og digitalisering 1.650 660

Offentlig service og innovation 1.500 600

I alt for ansøgningsrunde 2009 9.300 3.720

I alt for ansøgningsrunder 2010 2.922 1.169

I alt 12.222 4.889

3.3.1 stort besparelsespoten-
tIale ved dIgItalIserIng
Der er et stort potentiale for at give borgerne bedre og 
hurtigere service ved hjælp af digitalisering. Samtidig 
kan det spare penge og skabe vækst. For at gå fra for
søgsfaser til implementering i større skala til gavn for 
borgerne skal der fra politisk hold opstilles klare mål, så 
processen kommer i gang.

Besparelsespotentialerne ved brug af flere digitale løs
ninger i kommunikationen mellem det offentlige og 
borgere er i forskellige undersøgelser opgjort til mellem 
2 og 8 mia. kr.

Kommunernes Landsforening har i deres fælleskommu
nale digitaliseringsstrategi opgjort besparelsespotentia
let fra og med 2015 til 2 mia. kr. årligt45, mens forskere 
ved Copenhagen Business School har opgjort potentialet 
i kommunerne til 4 mia. kr.46. Endelig har det Digitale Råd 
opgjort det samlede besparelsespotentiale til 8 mia. kr. 
pr. år47.
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Puljen til Anvendt Borgernær Teknologi under Finans
ministeriet støtter forsøg med implementering af alle
rede kendt teknologi i den offentlige forvaltning. De 
projekter der har opnået støtte gennem puljen, er blevet 
bedømt af et sagkyndigt bedømmelsesudvalg bestående 
af eksperter med forstand på offentlig forvaltning, inno
vation, teknologi og forretningsplaner. 

Som det fremgår af tabellen, har bedømmelsesudvalget 
godkendt projekter, der – såfremt de udbredes til hele 
landet – vurderes at have et årligt besparelsespotentiale 
på mere end 12.000 årsværk svarende til op mod 5 mia. kr. 
Tallet indikerer, at der med allerede kendte teknologier 
er betydelige muligheder for at effektivisere det offent
lige forbrug – og at mulighederne for de største bespa
relser ligger inden for områderne sundhed og ældre. 

På det regionale område ligger de store potentialer ikke 
i den initiale kontakt mellem borgerne og myndighed, 
men gennem bedre brug af data i systemerne – og gen
nem telemedicinske løsninger. Der skal i de kommende 
år sættes offensivt ind på en række nye områder:

• lånemulighed og offentlig-privat samarbejde. Brugen 
af arbejdskraftsbesparende ny teknologi i det offent
lige skal fremmes gennem øget adgang til låntagning 
til rentable projekter og nye former for samarbejde 
mellem det offentlige og private virksomheder.

• mere direkte indtastning fra borgernes side. Langt 
flere borgere skal henvende sig til de offentlige myn
digheder ved direkte indtastning, fx når man skal 
bestille sygesikringsbevis, anmelde flytninger mv. 
Direkte indtastning er langt mindre ressourcekræ
vende end breve, email og telefoniske henvendelser. 
I dag er det fx kun 20 pct. af alle flytteanmeldelser, der 
sker digitalt. For at øge andelen skal der dels på nogle 
områder udvikles mere brugervenlige ITsystemer. I 
en ”tilvænningsperiode” på fx 2 år gives en mindre, 
kontant belønning til borgere, der benytter direkte 
indtastning. 
 
I forvejen forventes en forøgelse i andelen af direkte 
indtastninger fra 30 pct. til 50 pct. frem til 2015. Med 
en ekstra indsats og en belønningsordning vurderes 
det, at andelen kan øges til 70 pct. Det vil give en 
yderligere besparelse på ca. 700 mio. kr. 
 
Det digitale Råd har beregnet, at der på det statslige 
område kan hentes op mod 500 mio. kr., hvis man til
svarende kunne øge selvbetjeningsgraden i forhold til 
de løsninger statslige institutioner tilbyder borgerne. 
Her regner vi med en besparelse på halvdelen, altså 
250 mio. kr.

• videobetjente receptioner og borgerservice enheder. 
Guldborgsund kommune har lavet et forsøg med 
videobetjente borgerservice enheder. I forsøget har 
receptionen på rådhuset i Nykøbing Falster været 
erstattet med en videobetjent reception, som betje
nes fra et nyoprettet kontaktcenter i Sakskøbing. 
Evalueringen har vist, at den videobetjente reception 
og borgerservice har fungeret tilfredsstillende for 
såvel borgere som medarbejdere. Besparelsen svarer 
på landsplan til op mod 300 årsværk svarende til ca. 
100 mio. kr. om året.

• videotolkning på flere områder. Finansministeriet har 
anslået, at der spares gennemsnitlig 20 minutter på 
en tolkning, når der bruges videotolkning. I dag bruges 
lang tid på transport for tolkene. Det vurderes, at der 
årligt foretages op mod en halv mio. tolkninger i den 
offentlige sektor. Såfremt der kan spares 20 minutter 
på hver tolkning, der foretages på video, vil der kunne 
spares 100 årsværk svarende til ca. 40 mio. kr. årligt. 

• Fjernlagring af data. Det offentlige har store udgifter 
til lagring af data. I de senere år er det blevet muligt 
via såkaldt cloud computing at lagre data på billigere 
fjernlagre. Det skal afdækkes, hvordan det offentlige 
kan udnytte denne mulighed – under hensyn til nød
vendigheden af høj datasikkerhed. Cloud computing 
kan både øge effektiviteten i den offentlige sektor og 
bidrage til vækst i private ITvirksomheder. Der er af 
forsigtighedsgrunde ikke indregnet en besparelse.

• videokommunikation mellem myndighed og borgere. 
For at sikre borgerne hurtigere og bedre service og 
gøre borgerne mere selvhjulpne bør der i langt højere 
grad indføres mulighed for videokommunikation mel
lem borgere og myndigheder. Det kan f.eks. dreje sig 
om kronikerområdet og ældreområdet. Socialdemo
kraterne og SF vil i dialog med kommuner og regioner 
opstille klare, bindende mål for graden af digitalise
ring, så man bevæger sig fra forsøgsbasis til imple
mentering i større skala.

• en bedre folkeskole for svage og stærke elever. Også 
folkeskolen kommer til at mangle hænder, og udvik
lingen i specialundervisningen koster årligt mange 
penge. Digitalisering af folkeskolen kan bl.a. frigøre 
tid til at undervise og samtidig sikre, at både svage og 
stærke elever får en målrettet og udviklende under
visning. Der bør derfor satses endnu mere på digitale 
læringsforløb, der supplerer den traditionelle, analoge 
undervisningsform. Der skal derfor investeres i bred
bånd, pc til de få, der ikke har i dag, og i en app store
lignende enhed, hvor elever og lærere får adgang til 
digitale læremidler.
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Alt i alt vurderes det, at der kan spares mange penge på 
en offensiv digitaliseringsstrategi. De konkrete forslag 
her udgør 1,1 mia. kr. Det forudsætter noget større 
 investeringer i IT og efteruddannelse, men faktisk er 
beløbene ret beskedne. Det forudsættes, at de ekstra 
besparelser i perioden frem til 2015 modsvares af inve
steringer, og at der derefter vil være en nettogevinst på 
1 mia. kr. Besparelserne kan dermed realiseres fra 2015.

3.3.2 ny styreForm I storbyerne
Socialdemokraterne og SF vil normalisere styreformerne 
i landets store byer, således at de store byer efter kom
munalvalget i 2013 overgår til almindeligt flertalsstyre 
og enhedsforvaltning. I dag har de store byer mulighed 
for at vælge styreformer, hvor det politiske mindretal får 
del i kommunens administrative ledelse i kraft af deres 
ret til at besætte en eller flere af de fuldtidslønnede 
borgmester eller rådmandsposter. København, Aarhus, 
Odense og Aalborg har således valgt magistratsstyre 
eller mellemformsstyre med delt administrativ ledelse.

De store byers særlige styreformer er blevet kritiseret 
for manglende gennemsigtighed, fordi borgerne kan 
have svært ved at afgøre, hvem der har ansvaret for 
beslutningerne. Hertil kommer, at de alternative styre
former indeholder væsentlige barrierer for en effektiv 
og dynamisk styring af kommunerne med en højere 
grad af helhedstænkning og omprioritering mellem 
kommunens forskellige områder.

Undersøgelser af styreformen i Københavns Kommune 
viser, at styreformen i sig selv er medvirkende til et højt 
udgiftsniveau, og at der er et væsentligt økonomisk 
poten tiale i en ændring af styreformen og deraf følgende 
nedbringelse af parallelle politiske og administrative 
støtte og kontrolfunktioner. 

En normalisering af styreformerne i landets store byer 
indeholder derfor et potentiale for væsentlige effektivi
seringer i de store byers administration og vil samtidig 
styrke demokratiet, fordi det politiske ansvar entydigt 
bæres af det politiske flertal. Besparelser og effektivise
ringer som følge af en mere effektiv administration 
giver de store byer økonomisk mulighed for at afbøde 
det investerings og omstillingspres, som følger af et 
voksende befolkningstal i disse år. 

3.3.3 Forebyggelse  
og sundhedsFremme
Omkring 445.000 personer i alderen 1864 år arbejder 
ikke på grund af sygdom eller dårligt helbred – dette tal 
omfatter endda ikke de mange, der er gået på efterløn 
på grund af dårligt helbred. På 24 år – fra 1985 til 2009 
– er antallet steget med ca. 165.000 personer svarende 
til næsten 60 pct. 

Betydningen af forebyggelse og sundhedsfremme under
streges af, at alene stigningen på 165.000 personer er langt 
større end de 127.000, der i dag er på efterløn48. Det er 
tilmed sådan, at alt tyder på, at antallet af efterlønsmod
tagere vil falde markant som følge af reformerne i 1998 
og 2006, mens antallet af personer med helbredsproble
mer fortsætter med at vokse – hvis der ikke gøres en hel
hjertet politisk indsats for at knække kurven.

På den baggrund kan det virke underligt, at regeringen er 
så fokuseret på efterlønnen og har så få planer for at 
reducere antallet af personer, der er på passiv forsørgelse 
af helbredsmæssige årsager. Ganske vist har regeringen 
foreslået, at unge kommer på udviklingsforløb frem for 
på førtidspension, men disse udviklingsforløb er yderst 
skrabede, og virkningen derfor yderst tvivlsom. Årsagen 
er, at regeringen er fikseret på kortsigtede besparelser, 
uanset hvor dyrt det bliver på sigt – hvad enten man 
sparer på uddannelse, forskning eller forebyggelse.

3.3.3.1 Forebyggelse I Fokus  
I socIaldemokraterne og sF’s skattepolItIk
Da Socialdemokraterne og SF i efteråret 2009 fremlagde 
en fælles skattepolitik var forebyggelse i fokus. Både på 
afgifts og udgiftssiden. 

På afgiftssiden foreslog vi højere cigaretafgifter og højere 
afgifter på fedt, sukker og anden usund mad for i alt  
3,9 mia. kr. Desuden foreslog vi at genindføre en afgift 
på dårligt arbejdsmiljø i form af en arbejdsskadeafgift 
med et provenu på 0,5 mia. kr. 

Af disse midler blev 2 mia. kr. afsat til bedre forebyggelse.

Herudover vil Socialdemokraterne og SF prioritere op til 
2 mia. kr. årligt til et løft af indsatsen i forhold til psykisk 
syge, som skal bruges til at sikre hurtig udredning og 
behandling. Det har et væsentligt forebyggelsesper
spektiv: Over halvdelen af alle førtidspensioner tilkendes 
i dag på grund af psykiske lidelser. Tallet er endnu større 
for unge mennesker, som i sagens natur mister flere år 
på arbejdsmarkedet. Også en betydelig del af sygefra
været skyldes psykiske lidelser ligesom mange kontant
hjælpsmodtagere har store psykiske problemer. Hvis fx 
udviklingsforløb skal være en succes, kræver det et 
betydeligt løft af psykiatrien.

3.3.3.2 en systematIsk ForebyggelsesIndsats
Forebyggelsesindsatsen skal udvikles systematisk. Der 
skal fastsættes nationale mål for folkesundheden ti år 
frem i tiden – fx fald i antal rygere, antal overvægtige, 
antal alkoholikere, antal kronisk syge og helbredstil
standen hos de kronisk syge. Viden om hvad der virker 
skal systematiseres og gøres let tilgængelig for politiske 
aktører og andre gennem etablering af et nationalt 
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Det økonomiske potentiale i at færre er eller kommer på 

helbredsbetinget forsørgelse, er meget stort. I den desværre 

helt hypotetiske situation, at alle kunne komme på arbejde 

ville BNP få et løft på ca. 150 mia. kr., og de offentlige finan-

ser ville blive forbedret med ca. 125 mia. kr. alene i sparet 

overførselsindkomst og øgede skatter.

Ingen ved med sikkerhed, hvor stor del af den hypotetiske 

gevinst, der kan realiseres. På den anden side er det farligt 

ikke at regne med nogen gevinst overhovedet. Det vil nemlig 

bidrage til, at der – fortsat – vil blive brugt for få penge på 

forebyggelse.

Vi har derfor forsigtigt valgt at antage, at der er en effekt, 

men at den er beskeden. Vi mener, at det med fuld indfas-

ning vil være muligt hvert år at flytte 1.000 helårspersoner 

fra helbredsmæssig forsørgelse til beskæftigelse. Det vil 

betyde, at der i 2020 vil være mindst 5.000 personer færre  

– ca. 1 pct. – på helbredsmæssig forsørgelse end der ville 

være uden en ekstra indsats. Det svarer til en forbedring af 

de offentlige finanser på 1,5 mia. kr. i 202049. 

På længere sigt skønnes virkningen at være betydelig større, 

da der kan gå mange år før en indsats har effekt på erhvervs-

deltagelsen (fx hvis en 22-årig får hjælp til sit overvægtspro-

blem betyder det måske, at han først forlader arbejdsmarke-

det som 65-årig fremfor som 58-årig. Den effekt kan først 

ses på arbejdsstyrken efter 36 år).

BOKS 3.3: HVAD ER DET øKONOMISKE POTENTIALE?

center for forebyggelse og folkesundhed. På dette 
grundlag udvikles nationale tilbud om fx helbredstjek til 
nærmere definerede befolkningsgrupper, og der afta
les en kommunal og regional indsats med en kombina
tion af konkrete tiltag og lokale resultatmål baseret på 
de nationale mål. Endvidere inddrages arbejdsmarke
dets parter med henblik på et bedre arbejdsmiljø og 
bedre sundhed i arbejdslivet.

Bedre forebyggelse vil have en række gunstige virknin
ger: Først og fremmest flere leveår, bedre livskvalitet og 
typisk højere indkomst for borgerne. Dernæst en række 
besparelser på sundhedsudgifterne, der betyder, at 
sundhedsvæsenet vil få tilsvarende lettere ved at imø
dekomme de stigende behov og krav til sundhed fra 
andre borgere. Endelig har forebyggelse også en positiv 
virkning på arbejdsgivernes udgifter til fx løn under syg
dom og på arbejdsudbuddet.

Kun sidstnævnte virkning – altså virkningen på arbejds
udbuddet – er indregnet i denne plan. Den skønnes at 
udgøre 5.000 helårspersoner i 2020, svarende til ca.  
1,5 mia. kr., jf. boks 3.3. Effekten af den større indsats 
for psykisk syge indgår ikke i dette tal.

3.4  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 pct. – fra og med næste forsvarsforlig i 2015. Det 
ligger på linje med udviklingen i lande som fx Sverige, 
Frankrig og Storbritannien. Socialdemo kraterne og SF 
deler denne målsætning, som derfor lægges til grund 

for den økonomiske politik efter et regeringsskifte og 
for de kommende forhandlinger om et nyt forsvarsforlig.

Socialdemokraterne og SF mener imidlertid, at der sam
tidig er behov for at styrke den ikkemilitære indsats for 
Danmarks sikkerhed. Derfor vil vi oprette en pulje på  
1,5 mia. til ”Ny sikkerhedspolitik”, som vil supplere den 
eksisterende fattigdomsorienterede udviklingsbistand.

3.4.1 konkretIserIng  
aF besparelser
Der er allerede i forbindelse med det nuværende for
svarsforlig iværksat tiltag og analyser, med henblik på 
at gøre forsvaret mere effektivt. Det er ikke mindst sket 
på foranledning af Socialdemokraterne og SF. Vi mener 
derfor, at det er muligt at gennemføre en besparelse i 
den størrelsesorden, som regeringen foreslår, og samti
dig fastholde et kompetent forsvar, som kan bidrage til 
fred og sikkerhed i internationale missioner og hånd
hæve suveræniteten i hele rigsfællesskabet.

Det er imidlertid uansvarligt, at regeringen ikke vil kon
kretisere besparelserne. Derved fastholdes forsvaret og 
forsvarets ansatte i usikkerhed om den konkrete 
udmøntning af besparelserne frem mod 2015. Det vil 
påvirke forsvarets handlemuligheder og evnen til at 
fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere.

Socialdemokraterne og SF er derfor allerede nu parat til 
at konkretisere, hvordan besparelserne mest hensigts
mæssigt kan gennemføres. Vi opfordrer til, at der snarest 
muligt optages forhandlinger herom indenfor rammerne 
af det nuværende forsvarsforlig, så forsvaret og dets 
ansatte sikres optimale betingelser for at gennemføre 
ændringerne så skånsomt og rationelt som muligt – alt 
andet vil være uansvarligt.
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1. effektivisering: De igangværende analyser om effektivise-

ring af forsvarets arbejdsgange, struktur og opgaveløsning 

bør fremskyndes, så det er muligt at forhandle om konkrete 

tiltag indenfor alle Forsvarsministeriets ansvarsområder i 

løbet af den nuværende forligsperiode. 

2. afvikling af kampindsatsen i afghanistan: Afviklingen af 

ekstraudgifterne til Afghanistan-indsatsen vil efter 2014 

reducere forsvarets driftsomkostninger. I Helmand-planen 

fra februar 2011 er det slået klart fast, at Danmark ved 

udgangen af 2014 ikke længere vil have kampenheder i 

Afghanistan. Planen bygger på en aftale mellem regerings-

partierne, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale 

Venstre og Liberal Alliance. SF har senere tilsluttet sig afta-

lens konkrete initiativer, herunder målet om en afslutning 

af det militære engagement i 2014. Helmand-planen vil 

således også efter et regeringsskifte være styrende for de 

næste års indsats i Afghanistan. 

 

I dag afholder forsvaret en række ekstraudgifter i forbin-

delse med indsatsen i Afghanistan, i 2011 estimeret til 

knap 1,2 mia. kr., og en del af disse vil bortfalde fra og med 

det kommende forsvarsforlig, idet evt. nye missioner ikke 

forventes at vil have samme omfang eller medføre så store 

ekstraudgifter, som Afghanistan-indsatsen. 

3. suspendering af værnepligten: Værnepligten bør suspende-

res. Allerede i forbindelse med Forsvarskommissionens 

arbejde vurderede Forsvarskommandoen, at udgiften til 

værnepligten overstiger 700 mio. kr. om året, og en betydelig 

del af disse udgifter kan spares ved at suspendere værne-

pligten og erstatte den med en værne-ret. Grundud dan-

nelsen bør opretholdes som frivillig mulighed for alle unge 

mænd og kvinder indenfor rammerne af forsvarets behov 

for rekruttering. 

 

I en tid, hvor forsvaret skal spare, er det ganske enkelt ikke 

rationelt at bruge sparsomme midler på at tvinge unge 

mænd til at gennemføre en kostbar uddannelse som sol-

dat. Forsvaret har brug for soldater, som er motiverede og 

har lyst til at deltage i internationale missioner – og som 

derfor melder sig frivilligt til militærtjeneste. Forslaget har 

ydermere den positive effekt, at det understøtter Social-

demokraternes og SF’s målsætning om, at de unge skal et 

halvt år hurtigere gennem deres uddannelse. 

4. kampfly: Danmark bør udskyde købet af nye kampfly til 

efter 2020, og det bør i den forbindelse overvejes, om 

Danmark kan reducere antallet af operative kampfly bety-

deligt, og om vi fortsat skal deltage i JSF-projektet. 

Danmark vil med et mindre antal levetidsforlængede fly 

fortsat kunne foretage suverænitetshåndhævelse og opret-

holde et afvisningsberedskab. 

5. en mere effektiv organisering: Indretningen af forsvarets 

top bør i forbindelse med en reduktion af forsvarsbudgettet 

tages op til fornyet vurdering. Det bør således grundigt 

overvejes om de tre operative kommandoer – Hærens, 

Søværnets og Flyvevåbnets – skal sammenlægges til en 

fælles operativ kommando, og om den nuværende Forsvars-

kommando samtidig bør nedlægges og opgaverne fordeles 

mellem den nye operative kommando og Forsvarsministeriet.

6. Internationalt samarbejde: Der har i forsvarskredse længe 

været overvejelser om øget samarbejde med andre lande 

om fælles kapaciteter. Disse overvejelser skal konkretise-

res snarest og de fornødne kontakter herom til andre lande 

skal indledes. Det skal pointeres, at samarbejde mellem 

landene har til formål bl.a. at opnå besparelser, og derfor vil 

betyde sparede omkostninger i det danske forsvar. Emner 

for sådanne besparelser kan være: kampvogne, kampfly, 

lufttransport, fregatter og støtteskibe samt helikopter-

kapaciteter.

BOKS 3.4: MULIGE BESPARELSER PÅ FORSVARSBUDGETTET

3.4.2 pulje tIl ny  
sIkkerhedspolItIk 
Den primære trussel mod Danmarks sikkerhed i dag 
udspringer fra ekstremistiske grupper i Mellemøsten, 
Asien og Afrika. De opererer i lande, som er plaget af 
fattigdom, ustabilitet og svage eller direkte undertryk
kende statslige institutioner. Denne trussel skal imøde
gås med en bred vifte af udenrigspolitiske virkemidler. 
Den nuværende regering har lagt stor vægt på de mili
tære virkemidler. Det kan også i visse tilfælde – som i 
Libyen – være nødvendigt. Socialdemokraterne og SF 

ønsker imidlertid at styrke de ikkemilitære redskaber 
til håndtering vores sikkerhedspolitiske udfordringer. Til 
at supplere den militære indsats og den fattigdomsori
enteret udviklingsbistand foreslår Socialdemokraterne 
og SF derfor at oprette en separat pulje på 1,5 mia. kr. 
til ny sikkerhedspolitik, hvor vi opgraderer den ikke
militære indsats over for de sikkerhedsproblemer, som 
udspringer fra denne del af verden.

Socialdemokraterne og SF vil ikke anvende den eksiste
rende udviklingspolitik til at føre sikkerhedspolitik, og 
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finansieringen af den nye pulje kommer således ikke til 
at gå ud over den eksisterende udviklingsbistand. Vi 
styrker tværtimod den eksisterende udviklingsbistand 
ved at målrette den til fattigdomsbekæmpelse og under
støttelse af bæredygtig udvikling i verdens allerfattigste 
lande. Dette vigtige arbejde styrkes også økonomisk, 
idet vi annullerer Genopretningspakkens besparelser på 
1,4 mia. kr. årligt fra 2013. 

En separat pulje til ny sikkerhedspolitik giver Danmark 
et nyt og effektivt værktøj i den sikkerhedspolitiske 
værktøjskasse – et værktøj, som lukker hullet mellem 
den ”hårde” militære sikkerhedspolitik og den ”bløde” 
fattigdomsorienterede udviklingspolitik.

Formålet med puljen er meget klart: Den skal bruges til 
at fremme Danmarks langsigtede sikkerhedspolitiske 
interesser – herunder forebyggelse af terrorangreb på 
dansk jord – og opbygge stabile og demokratiske rets
stater i vores nærområde. 

Belært af begivenhederne i Nordafrika er vi nødt til at 
udvikle vores indsats i denne region. Danmark og hele 
den vestlige verden har en klar interesse – ikke mindst 
sikkerhedspolitisk – i en positiv udvikling i denne region.

Vi skal støtte civilsamfundet, demokrati og rettigheds
bevægelser, NGO’er, opbygningen af retsvæsen og 
offentlige institutioner, partisamarbejde, opbygning af 
en fri presse og dannelse af alliancer med erhvervslivet. 

Derudover er demokratiske reformer af sikkerhedstje
nesterne, der har været staternes redskab for under
trykkelse, en vigtig opgave. Her kan Danmark hjælpe 
med både militære og civile kapaciteter og dermed 
fremme god regeringsførelse og opbygningen af demo
kratiske statslige institutioner. 

Den nye sikkerhedspolitik vil gøre det muligt for Danmark 
at skabe en position i verden som en nøgleaktør, der 
kan fremme fredsbevarende tiltag og dialog mellem 
konfliktende parter, bidrage til at mindske de store ulig
heder mellem verdens befolkninger og understøtte demo
kratisering af Mellemøsten og Nordafrika. Største delen 
af disse midler vil opfylde de internationale kriterier for 
udviklingsbistand og vil således bidrage til målsætningen 
om at optrappe den danske udviklingsbistand til 1 pct. 
af BNI.

Vi vil ligeledes i EUregi arbejde på, at naboskabspolitik
ken og partnerskabsaftalerne med disse lande igen 
fokuserer på fremme af demokrati, retsstatsprincipper 
og menneskerettigheder. EU skal også gå forrest i 
Verdenshandelsorganisationen, WTO, og åbne markedet 
for produkter fra udviklingslande. Især Nordafrika vil 
tjene meget på en liberalisering af handlen med land
brugsvarer. Med handel og udvikling af turistsektoren 
vil man konkret kunne understøtte opbygningen af lan
dene økonomisk og skabe job til de mange unge 
arbejdsløse. Det vil skabe mere stabilitet og modvirke 
rekrutteringsmulighederne for ekstremistiske grupper. 

1. libyen: Efter Gaddafi-regimet er der et stort behov for at 

stabilisere og udvikle Libyen, så landet kommer ind i en 

positiv udvikling med demokratiske reformer og økonomisk 

fremgang. Danmark yder i disse måneder en stor militær 

indsats for at beskytte civilbefolkningen og det vil derfor 

være naturligt at følge den indsats op med en civil indsats 

for at sikre, at den militære indsats ikke er for gæves. 

 

Imidlertid er Libyen – trods store økonomiske problemer og 

høj arbejdsløshed – ikke noget fattigt land. Den gennem-

snitlige indkomst er noget højere end i et land som Tyrkiet. 

Skal pengene komme fra den eksisterende udviklingsbi-

stand, må Libyen derfor konkurrere om midlerne med langt 

fattigere lande, fx et land som Mozambique, der har en 

gennemsnitlig indkomst per indbygger, der er på 1/18-del 

af niveauet end i Libyen50.

 

En civil indsats i Libyen ville være oplagt at finansiere fra 

den nye pulje, da der er tale om en udviklingsindsats, som 

ikke primært er begrundet i fattigdomsbekæmpelse, men 

som er i Danmarks sikkerhedspolitiske interesse.

2. egypten og tunesien: Efter de folkelige opstande er det vig-

tigt med støtte til afholdelse af valg, demokratiprojekter, 

opbygning af nye statslige institutioner, kvinde- og menne-

skerettighedsorganisationer og politiske partier. Her kan 

den nye pulje med fordel anvendes til at styrke denne 

udvikling. 

 

Vi kan samtidig bidrage med teknologioverførsel og støtte 

erhvervsprojekter inden for eksempel solenergi, vandings-

anlæg og infrastruktur. Ligeledes er det afgørende at 

bidrage til at udbygge rammerne om arbejdsmarkedet og 

velfærden; støtte til arbejdsmarkedets partner, små og 

mellemstore virksomheder samt udviklingen af sociale sik-

kerhedsnet.

BOKS 3.5: EKSEMPLER PÅ PROJEKTER UNDER DEN NYE PULJE
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arbejde mere  
og uddanne  
os bedre

En væsentlig vej til velfærd og højere velstand går gennem øget arbejde 
og bedre uddannelse. Et ansvarligt samarbejde mellem Folketinget, løn
modtagere, virksomheder, fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer er 
den retfærdige løsning på Danmarks økonomiske udfordringer. 

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. 

En ambitiøs reform på uddannelsesområdet skal sikre et løft af danskernes 
kompetencer og kvalifikationer. Ikke mindst af de mange ufaglærte, hvis 
beskæftigelsesmuligheder bliver stadig ringere. En ambitiøs uddannelses
indsats er essentiel for den enkelte, for de danske virksomheder, der skal 
øge deres globale konkurrenceevne, og for den offentlige sektor, der skal 
løfte nye udfordringer. 

4

Højkonjunkturen viste, at det er muligt at bringe arbejds
løsheden langt ned. Det kan vi gøre igen, hvis vi forbed
rer indsatsen for de arbejdsløse med retfærdige og 
ansvarliggørende initiativer. Vi vil sikre retfærdige ret
tigheder til de arbejdsløse, men vi vil også forvente, at 
hver enkelt gør sit yderste til at bidrage til samfundet. 
En målrettet reform af hjælpen til kontanthjælpsmodta
gere skal bane vejen. 

Det vil være et centralt mål for Socialdemokraterne og 
SF, at de mange nydanske medborgere, der lever på 
kanten af det danske samfund skal yde et større bidrag. 
Vi vil 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. 

Når der sættes gang i væksten, når konkurrenceevnen 
styrkes, og når der skabes flere private arbejdspladser, 
vil Danmark få brug for mere arbejdskraft for at sikre et 
langt og bæredygtigt opsving. 

Ofte omtales udsigterne til en fremtid med flere ældre 
og færre unge som Danmarks væsentligste økonomiske 
udfordring. Men den blev håndteret forsvarligt med det 
gældende velfærdsforlig (som nu er opsagt af regeringen). 
Her er det aftalt, at pensionsalderen og efterlønsalderen 
hæves i takt med, at levetiden stiger for de kommende 
generationer.    

I den nuværende økonomiske situation er det imidlertid 
ikke længere tilstrækkeligt. Efter 10 år med ufinansie
rede skattelettelser og en dårligt håndteret finanskrise, 
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er der et nyt hul i statskassen. Det skal vi arbejde os ud 
af. Alternativet er nedskæringer på velfærden eller de 
mest udsatte. Derfor må danskerne yde en ekstra 
arbejdsindsats.   

Det skal ske som led i en velafbalanceret vækstpolitik. 
En kickstart øger beskæftigelsen og sænker ledigheden. 
Men hvis opsvinget skal vare ved – og Danmark blive 
permanent rigere – kræver det, at flere samlet set 
arbejder mere end hidtil. Sådan at vi aktivt forhindrer, 
at væksten bremses som følge af mangel på arbejds
kraft, der udløser uforholdsmæssigt store løn og 
prisstigninger.  

Det mest retfærdige er, at vi løfter i flok. Med en tre
partsaftale om langsigtet økonomisk holdbarhed sikres 
det, at danskerne i gennemsnit arbejder én time mere 
om ugen, svarende til yderligere 70.000 i beskæftigelse 
og en forbedring af de offentlige finanser på 15 mia. kr. 
– svarende omtrent til virkningen ved at afskaffe 
efterlønnen. 

Samtidig er det Socialdemokraterne og SF’s faste over
bevisning, at danskerne skal uddannes hurtigere og 
bedre. Vi vil derfor gennemføre en historisk uddannel
sesreform, der både løfter ungdommen og opkvalifi
cerer tusindvis af ufaglærte til nye jobmuligheder. 

Med et tidsperspektiv som rækker helt frem mod 2020 
er der imidlertid gode muligheder for at sikre yderligere 
bidrag fra andre kilder. Det gælder integration, forebyg
gelse, færre lukkedage samt lavere strukturel ledighed 
som følge af en aktiv vækstpolitik.
 

4.1 trepartsaFtale om 
langsIgtet økono-
mIsk holdbarhed

Den økonomiske politik efter et regeringsskifte skal 
bygge på en trepartsaftale om langsigtet økonomisk 
holdbarhed. Det er en fælles udfordring for regeringen 
og arbejdsmarkedets parter at rette op på den økono
miske situation. Varige underskud og højere gæld ska
der dansk økonomi til ulempe for både virksomhederne 
og lønmodtagerne. Derfor må alle bidrage til at finde en 
rimelig og effektiv løsning.  

Der er ingen tvivl om, at det vil være bedst for dansk 
økonomi, hvis vi arbejder os ud af krisen ved først at 
skabe flere job og derefter øge den samlede arbejdsind
sats. En ny regering vil tage initiativer, der sætter gang i 
vækst og jobskabelse, men løsningen forudsætter sam
tidig, at der kan gennemføres reformer, som markant 

udvider den mængde af arbejdskraft, der er til rådighed 
efter krisen, når der kommer gang i økonomien, og gæl
den skal betales. Derfor indkaldes der efter et rege
ringsskifte til trepartsforhandlinger om langsigtet øko
nomisk 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 rele
vante fagministre og repræsentanter for lønmodta
ger 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 overenskomster 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 bidra
ger til at realisere den fælles målsætning.  

7. Forslagenes økonomiske virkning vurderes af Finans
ministeriet. 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 redskaber – fx en for
øgelse af normalarbejdstiden. 

10. På baggrund af en ny 2020plan – og sideløbende 
med trepartsforhandlingerne – tager regeringen ini
tiativ til ændringer af den økonomiske politik, som 
stimulerer beskæftigelsen og finansierer målrettede 
forbedringer af velfærden.  
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Forhandlingerne sigter samtidig på at fremtidssikre den 
danske flexicuritymodel med vægt på overenskomstre
gulering af arbejdsmarkedet gennem en række nye til
tag. I det omfang de er forbundet med offentlige 
omkostninger, stiger kravene om finansieringsbidrag 
tilsvarende, da forhandlingsresultatet samlet set skal 
sikre et nettobidrag på 15 mia. kr. – også efter eventu
elle udgifter.

Alternativet til en trepartsaftale, der skaffer 15 mia. kr., 
er tilbagetrækningsforligets voldsomme forringelser af 
danskernes tilbagetrækningsvilkår. Efterlønsperioden 
afkortes til 3 år, ydelsen forringes og folkepensionsalde

øget arbejdstid gennem bl.a. følgende 

muligheder: 

• Ret til fuldtidsbeskæftigelse på at
traktive vilkår i den offentlige sektor.

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

• Indførsel af mere fleksible overar
bejdsbestemmelser og større varia
tion af normalarbejdsugen. 

• Omlægning af den 5. ferieuge til 5 
feriefridage, der let kan udbetales 
som løn. 

• Overenskomstparterne erklærer, at 
man ikke vil gennemføre aftaler, der 
forkorter normalarbejdstiden, så 
længe trepartsaftalen løber. 

• Understøtte øget arbejdstid gennem 
bedre infrastruktur, kollektiv trans
port og offentlige servicetilbud, fx 
lukketider i daginstitutioner. 

Fastholdelse af seniorer, gennem fx 

følgende positive tiltag:

• Alle efterlønsmodtagere, folkepen
sionister og førtidspensionister får 
mulighed for at tjene 60.000 kr. 
årligt eller 5000 kr. om måneden 
uden modregning i deres ydelser. 

• Det samlede kontingent til akasse 
og efterløn fastholdes, men fordelin
gen ændres, så akassekontingentet 
gøres billigere, mens efterlønsbidra
get bliver tilsvarende dyrere. 

• Midlertidig mulighed for skattefri 
udbetaling af hidtil indbetalt efter
lønsbidrag ved framelding fra efter
lønsordningen.

• Veksling af efterlønsrettigheder til 
kompetencegivende efter eller 
videreuddannelsesorlov på dagpenge
ydelse.

• Månedlig udbetaling af efterløns
præmien frem for først ved 65 års 
alderen. 

• Fjernelse af overenskomstmæssige 
barrierer for hel eller delvis fasthol
delse af seniorer på arbejdsmarkedet. 

uddannelse af arbejdsstyrken, baseret på 

bl.a. følgende initiativer:

• Afklaring af kompetencer og uddan
nelsesplan til lønmodtagerne, der 
mangler uddannelse. 

• Bedre information om uddannelses
muligheder til virksomheder.

• Fokus på opkvalificering i den aktive 
beskæftigelsespolitik. 

• Bedre muligheder for livslang læring. 

social ansvarlighed, der skal sikre mere 

beskæftigelse. 

• Nyt ”CSRbidrag”, der løfter virksom
hedernes sociale ansvar. 

• Reform af førtidspension og fleksjob 
med henblik på at fastholde flere på 
arbejdsmarkedet. 

• Mere sundhedsfremme og bedre 
arbejdsmiljø gennem udvidelse af 
Forebyggelsesfonden og øget sam
arbejde mellem regering, arbejds
markedets parter og kommunerne. 

modvirke social dumping, gennem:

• Øget myndighedskontrol og bedre 
registrering af udenlandske virk
somheder og lønmodtagere.

• Stærkere indsats – bl.a. på EUniveau 
– for at fuldbyrde danske arbejds
retsdomme i udlandet. 

• Undersøge mulighederne for at ind
føre ”kædeansvar” over for uorgani
serede underleverandører.

• Revidere virksomhedsoverdragel
sesloven, så der sikres overens
komstdækning.

• Afsætte midler til en styrkelse af 
organisationernes oplysningsindsats 
over for udlændige.

genopretning af den danske flexicurity, 

gennem:

• Øget inddragelse af parterne i den 
aktive arbejdsmarkedspolitik.

• Bedre indsats for at få ledige i job 
med gode og ensartede tilbud på 
tværs af landet samt styrket inddra
gelse af akasserne. 

• Bedre hjælp til personer på fleksjob 
og ledighedsydelse via medlemskab 
af akasse.

• Modernisering af dagpengesystemet. 
• Tiltag der kan øge overenskomst

dækningen og organisationsgraden 
på arbejdsmarkedet.

• Ændret beskatning af kontingenter 
til fagforening og akasser overvejes 
– idet loftet over fradrag for fagfor
eningskontingent forudsættes 
ophævet.

BOKS 4.1: TEMAER I TREPARTSFORHANDLINGER OM STYRKET HOLDBARHED

ren sættes op for 470.000 danskere i 50’erne. Det er en 
urimelig og forkert løsning på Danmarks økonomiske 
udfordringer. Arbejdsvejen er langt mere ansvarlig, 
robust og solidarisk. 

Udgangspunktet for trepartsaftalen vil være, at efterløns 
og folkepensionsalder fastsættes som aftalt i velfærdsaf
talen fra 2006. I alle andre tilfælde vil holdbarheds
virkningen af mere vidtrækkende tilbagetrækningstiltag 
blive medregnet som en del af de 15 mia. kr. Social
demokraterne og SF vil imidlertid bruge den kommende 
valgkamp til at forhindre, at en sådan situation opstår. 
Socialdemokraterne og SF’s mål i valgkampen er at sikre 
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et flertal for en ny regering og samtidig få vælgernes 
mandat til at bevare folkepensionen og efterlønnen, 
som vi kender den. Derudover vil vi gennemføre en 
række positive tiltag, der skal styrke seniorers tilknyt
ning til arbejdsmarkedet  disse beskrives i afsnit 4.7.

4.2 uddannelsesreForm
Vi skal ikke være billigst – vi skal være bedst. Danmark 
kan ikke blive en vindernation på det globale marked 
ved at konkurrere på lave lønninger, skattely og dårlig 
velfærd. Tværtimod. Vores konkurrencefordel skal være, 
at danskerne er de dygtigste, de kvikkeste og de bedst 
uddannede. Det har været den danske måde at klare 
globaliseringen på.  

Desværre er vores konkurrencefordel under et voldsomt 
pres. Vi risikerer på sigt at miste fodfæste i kampen om 
fremtidens vækst. De fremstormende asiatiske økono
mier har nemlig satset massivt på at opkvalificere deres 
arbejdsstyrker. Danmark presses ikke længere kun af 

BOKS 4.2: REGERINGEN HAR SVIGTET UDDANNELSERNE 
Regeringen skærer brutalt ned på uddannelserne…

FraFald Fra ungdomsuddannelser praktIkpladssøgende
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Kilde: UVM’s statistikbank.

besparelser på uddannelse og ForsknIng som Følge aF genopretnIngspakken, FInanslov 2011 og kommunernes budgetter

mIa. kr. 2011 2013

I alt -3,0 -5,0 til -5,8

Heraf

– Folkeskoler -0,3 …

– Ungdomsuddannelser -0,7 -0,7 til -0,9

– Voksen- og efteruddannelse -0,9 -1,2

Kilde: AE, UVM, noegletal.dk.

…frafaldet fra ungdomsuddannelserne er fortsat tårnhøjt, og der er markant mangel på praktikpladser…

billig manuel arbejdskraft, men også af kreative pro
duktudviklere, kvalificerede ingeniører og skarpe for
skere. Vi står på mange måder ved en korsvej: Vi kan 
lade stå til, acceptere at sakke bagud og bare vente på, 
at vores livsvilkår forringes. Eller vi kan tage kampen op, 
genvinde tabt terræn og placere os som den bedst 
uddannede befolkning i verden. 

Den nuværende regering har valgt at lade stå til. De sid
ste ti år har medført betydelige forringelser af vores 
uddannelsessystem. Folkeskolen efterlader hver femte 
elev ude af stand til at gennemføre en ungdomsuddan
nelse, og det faglige niveau i læsning, matematik og 
naturfag er alt andet end tilfredsstillende, når vi 
sammen ligner os med andre lande. På ungdomsuddan
nelserne er frafaldet tårnhøjt, og manglen på praktik
pladser umuliggør tusindvis af unges drøm om at fær
diggøre en faglært uddannelse. På velfærdsud dan
nelserne foregår en ond spiral af nedskæringer, der 
forringer kvaliteten af fremtidens folkeskolelærere, 
sygeplejersker og øvrige velfærdsmedarbejdere. På uni
versiteterne bruger mange studerende for lang tid på at 
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udvIklIng 1998-2008 I andel aF 25-64-årIge med mIndst en ungdomsuddannelse (pct.)

Pct.

Polen Sverige Finland Sydkorea Danmark
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17,4

19,7
-1,3

Kilde: OECD ”Education at a glance 2010”.

…og andelen, der gennemfører en ungdomsuddannelse, stagnerer, mens den stiger i andre lande.

blive færdige og Danmark står svagt i kampen om at 
tiltrække kvikke hoveder udefra. På voksen og efterud
dannelsesområdet skærer regeringen ned og begrænser 
ufaglærte lønmodtageres mulighed for at opkvalificere 
sig til frem tidens job. 

Socialdemokraterne og SF vil den modsatte vej. Vi tager 
kampen op og vil genopfinde den danske måde at få det 
bedste ud af globaliseringen. Vi vil gøre Danmark til en 
vindernation. Det kræver et enormt løft af befolknin
gens uddannelsesniveau, som kun kan realiseres gen
nem en ambitiøs reform af de danske uddannelser. En 
reform handler ikke om enten at løfte bunden eller 
styrke eliten. At prioritere universiteterne eller kvalitets
sikre erhvervsskolerne. At styrke faglighed i folkeskolen 
eller opkvalificere ufaglærte. Vi skal hele vejen rundt. Alle 
dele af uddannelsessystemet skal styrkes og nytænkes. 

En ny regering vil gennemføre tiltag, der skal gøre os alle 
dygtigere. Vores forventning er, at vores børn og unge 
stræber efter et højere niveau og hurtigere færdiggø
relse. Og vi forventer, at lønmodtagere løbende dygtig
gør sig og i nogle tilfælde gennemfører opkvalificerende 
uddannelse. Uddannelsesudfordringen er nemlig todelt: 
For det første skal vi skal sørge for, at langt flere unge 
får en uddannelse og en uddannelse af højere kvalitet. 
For det andet skal vi sørge for, at ufaglærte danskere 
løbende opkvalificeres til at varetage nye jobs til erstat
ning for de tusinder af arbejdsplader, der flytter til 
udlandet.

BOKS 4.2: REGERINGEN HAR SVIGTET UDDANNELSERNE (FORTSAT)

BOKS 4.3: UDDANNELSE BETALER SIG

Der er en betydelig samfundsmæssig gevinst ved uddan-

nelse, selv når der tages højde for omkostninger til uddan-

nelse og den begrænsede erhvervsaktivitet, mens en person 

er i uddannelse. Konkret kan gevinsten opgøres til 2-8 mio. kr. 

pr. person alt efter uddannelse set i forhold til en person 

uden uddannelse. Et stigende uddannelsesniveau skaber 

dermed øget vækst og velstand.

Den samfundsmæssige merværdi af uddannelse skabes 

gennem to faktorer. Arbejdsudbudseffekt og produktivi-

tetseffekt:

arbejdsudbudseffekt: Personer med uddannelse har bedre 

tilknytning til arbejdsmarkedet. De har større chancer for at 

finde arbejde end personer uden uddannelse samtidig med, 

at de er mindre syge og trækker sig senere tilbage fra 

arbejdsmarkedet.

produktivitetseffekt: Personer med en uddannelse er typisk 

mere produktive end personer uden uddannelse. Dette giver 

sig oftest udslag i højere løn for det samme antal arbejdstimer. 

Ideen bag denne effekt er, at uddannede er bedre til at 

anvende ny viden, nye arbejdsgange, teknologi og mere flek-

sible end personer uden uddannelse.

kilde: ae.
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4.2.1 Flere skal lære mere:  
bedre Folkeskole og 95 pct. aF 
alle unge skal gennemFøre en 
ungdomsuddannelse  
Det er en afgørende forudsætning for fremtidens vækst 
og velstand, at flere skal lære mere. Danskernes uddan
nelsesniveau skal simpelthen hæves, og grundstenen 
lægges i folkeskolen og herefter i ungdomsuddannel
sessystemet. Under VKregeringen er udviklingen gået i 
stå. Tidligere tiders konstante løft af uddannelsesni
veauet er på grund af nedskæringer og brudte løfter 
under VKregeringen erstattet af et stagnerende uddan
nelsesniveau. Socialdemokraterne og SF vil gennemføre 
reformer af grundskolen og ungdomsuddannelserne. 
Det skal sikre, at flere lærer mere, og at vi derfor kan nå 
målet om, at 95 pct. af alle unge skal gennemføre en 
ungdomsuddannelse. Hvis det ikke lykkes, risikerer vi at 
tabe en hel generation på gulvet.

BOKS 4.4: EN HEL GENERATION ER  
I FAREzONEN 

Der skal sadles dramatisk om, hvis vi ikke skal tabe en gene-

ration af børn og unge på gulvet. Mere end hver femte folke-

skoleelev forlader i dag folkeskolen uden tilstrækkelige 

læsekompetencer til at kunne gennemføre en ungdomsud-

dannelse. 

Beregninger viser, at der i forhold til år 2000 er sket et fald i 

andelen af unge, der kan forventes at gennemføre en ung-

domsuddannelse. Med de nuværende resultater kan vi såle-

des kun forvente, at ca. 73 pct. af en ungdomsårgang har 

gennemført en ungdomsuddannelse, når de er fyldt 20 år.

Mere end 60.000 unge er berørt af arbejdsløshed, og over 

8.000 mangler en praktikplads. Det kan få katastrofale kon-

sekvenser for en generation af unge – og for det samfund, 

der skal leve af deres arbejdskraft i fremtiden. 

kilde: sFI, ae, uvm.

4.2.1.1 Folkeskolen
Socialdemokraterne og SF vil gøre folkeskolen til et 
afgørende indsatsområde. Danmark skal have en fagligt 
stærk folkeskole. En folkeskole, der har plads til det 
unikke talent, og til helt almindelige børn. En folkeskole, 
der udfordrer og motiverer det enkelte barn. En folke
skole, hvor alle børn lærer mere, og som giver alle en 
reel mulighed for at uddanne sig senere i livet. Vi vil 
udbygge skolens fællesskab, som er en forudsætning 
for, at alle børn kan lære at læse, skrive, regne og 
udvikle sociale kompetencer. Socialdemokraterne og SF 
har særskilt fremlagt en reform af folkeskolen, der skal 
sikre alle elever et højere udbytte af undervisningen. I 
alt investeres 2 mia. kr. i folkeskolen.

• Faglighed i folkeskolen: Fagligheden løftes ved at ind
føre tolærerordninger i de mindste klasser, et loft på 
24 elever i klasserne, lektiecafe og flere helhedsskoler. 

• Folkeskolens fællesskab skal udbygges: Grundforud
sætningen for at folkeskolen kan fungere, er et stærkt 
fællesskab med ro og klare spilleregler for ordentlig 
opførsel og forældreopbakning til fællesskabet. 
Skolebestyrelserne skal udvikle forældrekontrakter, 
som sikrer forpligtende medansvar mellem forældre, 
elever og skolen om respekt for undervisningen.

• digital reform for elever og lærere i folkeskolen: Der 
skal ske et markant løft i kvaliteten af undervisningen 
gennem en større udnyttelse af digitale redskaber og 
en omlægning af de nuværende lærings og undervis
ningsformer. Socialdemokraterne og SF vil derfor gen
nemføre en digital revolution i folkeskolen, hvor alle 
elever og lærere udstyres med en digital værktøjs
kasse – det kan fx være i form af en bærbar pc eller en 
såkaldt ”tablet pc”.

Socialdemokraterne og SF’s uddannelsesreform har fire 
hovedsatsninger, der vil sikre Danmark et solidt funda
ment for fortsat velstand: 

• Flere unge skal lære mere: Folkeskolen skal forbedres, 
og 95 pct. af en årgang skal gennemføre en ungdoms
uddannelse i 2015. 

• Velfærdsuddannelser af højeste kvalitet: Professions
højskolerne skal give Danmark et velfærdsteknologisk 
forspring og sikre fundamentet for velfærdssamfundet.

• Universiteterne skal skabe vækst: Nye erhvervsforsk
ningscentre skal forske i vækstområder og udbyde 
kandidatuddannelser på eliteniveau. 

• Et nyt målrettet tilbud om rigtig uddannelse på høje
ste dagpenge skal løfte uddannelsesniveauet: Der gen
nemføres en storstilet opkvalificeringsindsats, så 
40.000 voksne får løftet deres uddannelsesniveau.     
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4.2.1.2 styrkelse aF erhvervsskolerne
Hvis det skal lykkes at indfri 95procentsmålsætningen 
kræver det først og fremmest et løft på erhvervssko
lerne. Erhvervsskolerne har brug for et markant kvali
tetsløft, hvor al undervisning skal være lærerstyret: 
Begrebet lærerfri undervisning skal afskaffes, og der 
skal være færre elever på holdene, så flere får et øget 
udbytte af undervisningen. Samtidig er det vigtigt at 
fastholde bredden i elevgruppen på erhvervsskolerne. 
Derfor skal der i samarbejde med arbejdsmarkedets 
parter udvikles uddannelsestilbud, der også appellerer 
til og fastholder fagligt stærke unge. 

• praktikpladsgaranti: Socialdemokraterne og SF vil ind
føre en praktikpladsgaranti på erhvervsskoler, så alle 
kan afslutte en erhvervsuddannelse. Derudover opret
tes praktikpladscentre, og brugen af sociale klausuler 
øges ved offentligt byggeri, så store anlægsprojekter 
medfører flere praktikpladser. Samtidig skal der opret
tes flere og kvalitativt bedre skolepraktikpladser til at 
samle de unge op, der ikke kan få en ordinær praktik
plads.  

• mindre frafald på erhvervsskolerne: Kvaliteten på 
erhvervsuddannelserne skal øges, så det faglige 
niveau bliver højere, og færre elever falder fra. Det 
gøres bl.a. gennem mindre hold med lærerstyret 
undervisning, ved en bedre sammenhæng mellem 
skoletid og praktik, udvikle niveauer der udfordrer alle 
elever så meget som muligt, herunder også de dygtig
ste, samt løfte den samlede efteruddannelse af 
erhvervs  skolelærerne. 

4.2.1.3 95 procentsmålsætnIngen
Socialdemokraterne og SF har en række yderligere for
slag til at realisere målsætningen om, at 95 pct. af en 
ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddan
nelse. Det handler bl.a. om at sikre tilbud til unge, der 
mangler forudsætningerne for at gennemføre en ung
domsuddannelse og sikre uddannelsestilbud tæt på den 
enkelte unge i hele landet. Udfordringen er at gennem
føre et nyt uddannelsesspring på linie med udvidelsen 
af uddannelsespligten fra 7 til 9 år. Det skal være en 
selvfølge for alle unge, at gode muligheder på fremti
dens arbejdsmarked kræver mindst 13 års uddannelse 
(incl. børnehaveklassen).

• ny fleksuddannelse: Socialdemokraterne og SF vil 
oprette en ny uddannelse til unge, der ikke magter en 
ordinær ungdomsuddannelse. Fleksuddannelsen skal 
sørge for skræddersyede uddannelsesforløb til de 
unge, der ellers ville blive tabt af systemet. 

• unge uden uddannelse skal have en uddannelsesplan: 
Når unge under 25 år uden en ungdomsuddannelse, 
ansættes i et ufaglært job, er det afgørende, at der 
samtidig er en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen 
beskriver, hvordan den unge sideløbende med arbej
det kan gennemføre enkeltmoduler, der på sigt kan 
sammensættes til en hel ungdomsuddannelse. 
Socialdemokraterne og SF vil i dialog med parterne 
sikre, at det bliver den almindelige praksis fremover.  

• ny taxametermodel: Der er i dag en række uhensigts
mæssigheder i tildelingen af midler til de enkelte skoler. 
En ny regering vil etablere en mere intelligent taxame
terstyring, der tilgodeser socialt belastede skoler og 
understøtter uddannelsestilbud i udkantsområderne.

4.2.2 proFessIonshøjskolerne  
skal gIve danmark velFærds-
teknologIsk  ForsprIng   
En ny regering vil udnytte mulighederne i professions
højskolernes samling af de mange velfærdsuddannelser 
til at give Danmark et velfærdsteknologisk forspring. 
Professionshøjskolerne står samlet set for de tre videre
gående uddannelser med flest studerende i form af 
pædagog, lærer og sygeplejerskeuddannelsen. Hertil 
kommer uddannelserne til socialrådgiver, radiograf og 
andre uddannelser målrettet den offentlige sektor. 
Skolernes betydning for at kunne løfte kvaliteten af vel
færdssamfundet kan derfor ikke overvurderes. Her ska
bes grundlaget for, hvordan vi løser centrale velfærds
opgaver i fremtiden, og det skal i langt højere grad ske 
ved at inddrage viden fra praksis i uddannelserne. 

Socialdemokraterne og SF ønsker stærke professions
højskoler, der uddanner velfærdsmedarbejdere af høj 
kvalitet, understøtter en innovativ offentlig sektor og 
udvikler velfærdssamfundet. Professionshøjskolerne 
skal sammen med kommuner og regioner udvikle vel
færdsteknologi, 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 eks
port af velfærdsteknologiske produkter. Derfor vil vi 
gennemføre en ambitiøs reform af professionshøj
skolerne: 

• mere praksisnær forskning: Der skal afsættes midler 
til praksisnær forskning, der kan binde uddannelsen af 
velfærdsmedarbejdere sammen med den praksis, de 
skal fungere i efterfølgende.  
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• partnerskaber skal udvikle velfærdsteknologi: Der skal 
være et større fokus på medarbejderens rolle i udnyt
telsen af velfærdsteknologi. Ved at afsætte midler til 
partnerskaber mellem skoler, forskning og praksis 
skal erfaringer med velfærdsteknologi udbredes i stor 
skala. 

• velfærdsteknologi som eksportvare: Erfaringer fra 
partnerskaberne kan udfolde et vækstpotentiale i 
form af eksport af velfærdsteknologiske løsninger. Det 
kræver et tæt samarbejde med private virksomheder, 
der kan omsætte løsningerne til produkter, der kan 
afsættes til andre lande. 

• tilbagerulning af regeringens nedskæringer: I en svær 
tid oven på en stor fusionsproces har regeringen gen
nemført massive besparelser på professionshøjsko
lerne. Det hæmmer udviklingskraften og dermed de 
nødvendige forandringer.

4.2.3 nye erhvervsForsknIngs-
centre skal skabe vækst  
En ny regering vil forene det politiske ønske om mere 
forskning i vækstområder med frihed til universiteterne. 
Derfor foreslår vi, at nye basismidler til forskning priori
teres til at opbygge fire nye strategiske erhvervsforsk
ningscentre med fokus på velfærdsteknologi, miljø, 
klima samt sundhed og forebyggelse. Områder med et 
stort vækstpotentiale ikke mindst i form af øget eksport. 

Erhvervsforskningscentrene tildeles samlet set 500 mio. 
kr. som ”frie midler” af de kommende års nye basismid
ler. Universitetets ledelse og bestyrelse kan således dis
ponere over bevillingen. Udgangspunktet for et 
erhvervsforskningscenter skal være forskning af den 
højeste kvalitet, hvilket vil kunne tiltrække de allerdyg
tigste internationale forskere og have en tiltræknings
kraft på relevante virksomheder. Centrene tilknyttes et 
eksisterende universitet efter en udbudsrunde, hvor 
universitetet med det bedste tilbud vinder opgaven.

Et erhvervsforskningscenter er:

• grundforskning. Et erhvervsforskningscenter har et 
stærkt fokus på grundforskning. Forskerne kan for
følge skæve og langsigtede idéer uden at skulle have 
penge fra et forskningsråd. Målet er også, at forsknin
gen har et mere anvendelsesorienteret sigte, der byg
ger bro til mere strategiske forskningsprojekter, hvor 
virksomhederne spiller en aktiv rolle. 

• tværfaglighed. Samtidig skal centrene arbejde tvær
fagligt eksempelvis ved, at forskningen formidles og 
understøttes markedsførings og designmæssigt ved at 
trække på andre kompetencer indenfor universitetet.

• eliteuddannelse. Som noget nyt i forhold til de større 
forskningscentre, vi kender i dag, skal erhvervsforsk
ningscentrene have integrerede eliteuddannelsesfor
løb på kandidatniveau. Der skal være tale om uddan
nelser på et højt fagligt niveau og med en tæt kobling 
til erhvervsforskningscentrets forskningsaktiviteter. 
Tilsvarende skal erhvervsforskningscentret påtage sig 
et betydeligt ansvar for uddannelse og udvikling af 
yngre forskere i form af ph.d.uddannelser og post.
doc.stipendier. 

BOKS 4.5: UNGE HURTIGERE 
 IGENNEM UDDANNELSERNE

Danske unge er væsentligt længere tid om at gennem
føre deres uddannelse sammenlignet med unge i 
mange andre lande. Årsagen er bl.a. en senere uddan
nelsesstart, men også forsinkelse undervejs i uddannel
sen. Hvis vi kan få de unge hurtigere igennem deres 
uddannelse, opnår samfundet en væsentlig gevinst.

Socialdemokraterne og SF har et mål om, at unge skal 
½ år hurtigere igennem deres uddannelse. I Fair Løsning 
lagde vi følgende konkrete initiativer frem for at nå 
målet om at få unge hurtigere igennem uddannelserne:

• En omlægning af optagelsessystemet, så det bliver let
tere at blive optaget på drømmeuddannelsen, hvis man 
starter lige efter endt ungdomsuddannelse.

• Særlige kvoter med fortrinsret for hurtige studiestartere.

• Fremrykning af den nuværende kvotientmodel, hvor 
karaktergennemsnittet ganges med 1,08 ved hurtig 
start på uddannelse fra 2 til 1 år.

• Fjerne barrierer for hurtigere gennemførelse, fx ved at 
have optag flere gange årligt samt afskaffe værneplig
ten.

• Kontant bonus ved færdiggørelse af kandidatuddan
nelse på normeret tid.

• Bedre tilrettelæggelse af videregående uddannelser, så 
den studerende kan lære mere på samme tid, fx ved at 
have tre semestre på et år eller et ”hurtigt spor”.

• Højere SU til hurtige studiestartere – som skal betales 
tilbage, hvis man ikke gennemfører på normeret tid.
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• samarbejde med erhvervslivet. Både kandidater og 
yngre forskere er med til at sikre, at erhvervsforsk
ningscentrenes koncentration og udvikling af sam
funds og erhvervsrelevant viden kommer bredt i spil. 
Samtidig skal virksomheder inddrages i uddannel
serne som undervisere, vejledere og som værter for de 
studerendes projektarbejder, ligesom samfinansie
rede ph.d.projekter vil være et naturligt element af 
virksomhedernes engagement.

4.2.4 rIgtIg uddannelse 
på  højeste dagpenge skal 
 opkvalIFIcere 40.000  personer  
Det danske arbejdsmarked har længe haft en unik for
del ved, at lønmodtagernes ansættelsesvilkår er præget 
af stor fleksibilitet samtidig med, at den enkelte er sik
ret ved arbejdsløshed i form af dagpengesystemet. Den 
såkaldte flexicuritymodel skal vi værne om og udbygge. 
Den globale konkurrence kræver, at den danske 
arbejdsstyrke opkvalificeres, og at alle lønmodtagere 
bliver mere omstillingsparate. Kort sagt er der brug for 
øget jobmæssig mobilitet igennem mere uddannelse. 
Der er brug for et nyt tilbud om rigtig uddannelse på 
højeste dagpenge.
 
Hvis vi skal have den bedst uddannede befolkning og 
opfylde behovet for arbejdskraft i fremtiden, er det ikke 
nok at satse på at uddanne vores børn og unge. Vi skal 
også være langt mere ambitiøse, når det gælder den 
store andel af voksne ufaglærte. Den økonomiske krise 
har betydet, at 180.000 private arbejdspladser er for
svundet – mange af dem ufaglærte stillinger i indu
strien. De gamle job kommer ikke tilbage. Til gengæld 
vil Socialdemokraterne og SF gennemføre en erhvervs
politik, der fremmer ny vækst og nye arbejdspladser i 
fremstillingsindustrien. De nye arbejdspladser vil kun i 
begrænset omfang være til ufaglærte, og derfor er det 
afgørende for at modvirke fremtidig arbejdsløshed og 
sikre fremtidens vækst at opkvalificere den nuværende 
danske arbejdsstyrke. 

BOKS 4.6: 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.

4.2.4.1 40.000 personer skal have løFtet deres 
uddannelsesnIveau 
Socialdemokraterne og SF foreslår konkret, at yderligere 
5.000 voksne årligt får mulighed for at tage en kompe
tencegivende uddannelse på fulde dagpenge. Det skal 
være en selvstændig målsætning på linie med de uddan
nelsesmålsætninger, der er opstillet for unge. Med en 
sådan ordning vil 40.000 personer få løftet deres uddan
nelsesniveau frem mod 2020.

Uddannelsesmulighederne skal målrettes mod ufaglærte 
og personer, der har en uddannelse, der må anses for at 
være forældet rent beskæftigelsesmæssigt. Uddannel
sestilbuddene skal være fleksible og beskæftigelses
erfaring skal godskrives, hvor det er naturligt – men der 
skal selvsagt være tale om kompetencegivende uddan
nelse, der giver den enkelte et nyt og mere sikkert fod
fæste på arbejdsmarkedet. 

Der skal være tale om en ret, der skal kunne søges både 
af ledige og beskæftigede. Den skal spille sammen med 
de voksenlærlingeuddannelser, der allerede eksisterer, 
og som primært retter sig mod de traditionelle erhvervs
uddannelser. Men der er også behov for en målrettet 
uddannelsesindsats på andre områder fx inden for 
sundhed, pædagogik, omsorg og anden offentlig service. 

Der vil være et loft, der betyder, at der på et givet tids
punkt højst kan være 10.000 personer i de nye opkvalifi
ceringsforløb – og den enkelte får maksimalt 3 års ret til 
uddannelse på dagpenge. Ydelsen tilpasses reglerne om 
lønnet praktik på de enkelte uddannelser, idet sigtet er, 
at den enkelte kan opretholde et forsørgelsesgrundlag 
svarende til højeste dagpenge. 

De nye tilbud gælder kun personer på mindst 30 år – så 
det undgås at ordningen bliver en konkurrent til det 
etablerede SUsystem.
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Hvis de nye muligheder årligt udnyttes fuldt ud – af 
10.000 helårspersoner – vil det betyde en reduktion af 
arbejdsstyrken, som vil belaste de offentlige budgetter 
med ca. 2,5 mia. kr. Hertil kommer direkte udgifter til 
uddannelsespladser på mellem 500 og 600 mio. kr., som 
finansieres indenfor rammerne af det offentlige for
brug. Det skal dog bemærkes, at udgifterne reelt set er 
mere beskedne, da en del af dem, der får uddannelses
orlov alternativt ville være på dagpenge eller aktivering. 
Det højere uddannelsesniveau vil endvidere efterhån
den styrke den enkeltes beskæftigelsesmuligheder og 
dermed bidrage til at forbedre de offentlige finanser.

4.2.5 FInansIerIng aF 
 uddannelsesreForm 
Socialdemokraterne og SF har med Fair Løsning afsat i 
alt 3,6 mia. kr. til et løft af uddannelserne og 2 mia. kr. 
til flere uddannelsespladser på ungdoms, erhvervs og 
ikke mindst de videregående uddannelser. Forslaget til 
uddannelsesreform gennemføres inden for denne 
ramme, og i tabellen nedenfor specificeres fordelingen 
mellem de forskellige uddannelsessektorer.  

Forslaget om at tilføre de nye erhvervsforskningscentre 
0,5 mia. kr. finansieres af nye basismidler til forskning.

Forsørgelsesudgifter på 2,5 mia. kr. i forslaget om rigtig 
uddannelse på højeste dagpenge finansieres særskilt, jf. 
kap. 5, mens udgifterne til uddannelsespladser finansie
res inden for rammerne af det samlede offentlige forbrug. 

tabel 4.1: 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

indvandrere og efterkommere, der allerede er i Danmark. 
Konsekvenserne er en voldsom trussel imod vores sam
menhængskraft: Indvandrere og efterkommere har i 
markant mindre grad end danskere et ordinært arbejde, 
de er overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikkerne og 
særligt unge mænd med indvandrerbaggrund er dårligt 
uddannet. 

Den nuværende regering har længe haft et slogan om, 
at både udlændingepolitik og integrationspolitik skulle 
være ’fast og fair’. Efter et årti med manglende borgerlig 
handling står deres integrationspolitik tilbage som dyr 
og dårlig. Regeringen siger selv, at indvandrere og efter
kommere fra ikkevestlige lande koster det danske 
samfund omkring 16 mia. årligt51. Selvom en del af 
beløbet kan henføres til alderssammensætningen 
blandt indvandrere og efterkommere er omkostningen 
som følge af lavere uddannelsesniveau og arbejdsmar
kedstilknytning meget stor.   

Socialdemokraterne og SF vil insistere på at gennem
føre en ny integrationspolitik. Danmark har ganske 
enkelt ikke råd til dyr og dårlig integration. Men skal 
integrationen for alvor fungere, så dur ideologiske 
brandtaler og principielle diskussioner om optjenings
principper ikke. Der er brug for nøgternt at anerkende 
årsagerne til, at indvandrere og efterkommere er en 
økonomisk omkostning – og sætte ind med konkrete og 
hurtigvirkende tiltag. En ny regering vil stille rimelige 
krav til indvandrere og efterkommere, så vi kan se 
resultater på fem helt centrale indsatsområder: 

• 10.000 ekstra indvandrere og efterkommere skal i 
arbejde.

• Indvandreres sprogkundskaber skal forbedres og de 
unge drenge skal uddannes bedre. 

• Øget fokus på socialt bedrageri også blandt indvan
drere og efterkommere, jfr. afsnit 3.2.3 

• Indvandrere med store psykiske og fysiske lidelser skal 
hjælpes hurtigt og kompetent. 

• Kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere skal 
nedbringes. 

Socialdemokraterne og SF vil gennemføre en omfat
tende integrationsreform, hvis sigtelinier og tiltag vi i 
fællesskab fremlagde med udspillet ’Plads til alle der 
vil’. Ovenstående fem indsatsområder er de dele af 
vores integrationsreform, der vil have en hurtigtvir
kende effekt i retning af bedre og billigere integration. 
De fem indsatsområder gennemgås nedenfor, dog med 
en meget konservativ vurdering af de økonomiske 
gevinster. Det økonomiske potentiale er nemlig enormt 
– det har regeringen selv dokumenteret – men frem 
mod 2020 indregner vi kun effekten af en forbedret 
beskæftigelsesfrekvens blandt nydanskere svarende til, 

4.3 rImelIge krav  
tIl nydanskere 

I årtier har det politiske system fokuseret på at regulere 
antallet af indvandrere, der kommer til Danmark. Det 
har været en reel og vigtig indsats. Desværre er der ikke 
gjort en tilsvarende indsats for at integrere de mange 
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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 indvan
drere og efterkommere og landenes oprindelige etniske 
befolkninger, ligger Danmark på en 23. plads ud af 28 
EUlande. 

Der er et enormt økonomisk potentiale i at indfri den 
beskrevne målsætning. Hvis man forestiller sig en situa
tion med ”perfekt integration”, hvor ikkevestlige ind
vandrere og efterkommere – efter en vis opholdstid i 
Danmark – opnåede samme erhvervsfrekvens som etni
ske danskere, ville det øge beskæftigelsen med 69.000 
personer52. Det er derfor helt realistisk at opstille et mål 
om at øge beskæftigelsen blandt indvandrere og efter
kommere med 10.000 personer – svarende til en syven
dedel af potentialet – mere end det regeringen regner 
med frem mod 2020.

at 10.000 flere kommer i arbejde. Det skyldes, at Social
demokraterne og SF ikke ser grund til at lade en talkrig 
skygge for den nødvendige debat om, hvordan vi kan 
gøre integrationen til en succes. 

4.3.1 Inden 2020 skal 10.000 
 nydanskere ekstra I  arbejde  
Det er altafgørende at føre en politik, der skaffer flere 
indvandrere og efterkommere i arbejde. For det første 
er et job en meget direkte og effektiv vej til ordentlig 
integration. Det gavner ikke kun den enkelte, men hele 
familien. For det andet betyder flere nydanskere i 
arbejde, at de offentlige udgifter til bl.a. kontanthjælp 
og boligydelse reduceres væsentligt samtidig med, at 
skattebetalingerne øges. For det tredje bidrager en øget 
beskæftigelsesfrekvens blandt indvandrere og efter
kommere til at løse fremtidige problemer med mangel 
på arbejdskraft. Det er derfor, at Socialdemokraterne og 
SF vil sørge for, at 10.000 flere indvandrere og efter
kommere kommer i arbejde inden 2020. Der er tale om 
et minimumsmål, som er fuldt realistisk.

heden kan vi komme tilbage på den langsigtede ten
dens, vi har set siden arbejdsløsheden toppede i starten 
af halvfemserne. Dette vil rigeligt kunne sikre, at der i 
2020 er mindst 10.000 ekstra indvandrere og efterkom
mere i beskæftigelse. Det svarer til en forøgelse af 
erhvervsfrekvensen med ca. 3 procentpoint og til en 
forbedring af de offentlige finanser på 2,5 mia. kr. 

Udover den store positive effekt som en generelt lavere 
arbejdsløshed medfører, vil Socialdemokraterne og SF 
også sætte ind med en aktiv arbejdsmarkedspolitik 
både generelt og målrettet indvandrere og efterkom
mere. Det er et håndfast krav, at alle der kan, skal 
bidrage til fællesskabet. Derfor skal alle tendenser til, at 
indvandrergrupper isolerer sig fra resten af samfundet, 
modarbejdes. Vi godtager ikke kulturelle logikker, der fx 
forsøger at retfærdiggøre kvindelige indvandreres dår
lige tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor vil en ny 
regering åbne arbejdsmarkedet op for de store grupper, 
der i mange år har været isoleret, og samtidig stille krav 
om, at den enkelte bidrager til samfundet. Konkret vil 
den målrettede arbejdsmarkedspolitik indebære:     
  
• rimelige krav til kontanthjælpsmodtagere. Blandt de 

nuværende kontanthjælpsmodtagere er mange ind
vandrere og efterkommere. Som beskrevet i afsnit 4.4 
vil en ny regering reformere kontanthjælpssystemet, 
så borgere med andre problemer end arbejdsløshed 
får hurtig og kvalificeret hjælp – og borgere, hvis ene
ste problem er arbejdsløshed bliver mødt med rime
lige krav om at yde en arbejdsindsats for at modtage 
kontanthjælp. 

BOKS 4.7: ER FLERE NYDANSKERE I ARBEJDE EN GOD FORRETNING?

Socialdemokraterne og SF vil få flere indvandrere i 
arbejde ved hjælp af to effektive redskaber: En generel 
bekæmpelse af arbejdsløshed og en aktiv arbejdsmar
kedspolitik målrettet denne gruppe.

Omdrejningspunktet for en ny regerings økonomiske 
politik indebærer højere beskæftigelse og lavere 
arbejdsløshed. Det betyder nemlig erfaringsmæssigt, at 
en række indvandrere og efterkommere, der aldrig har 
haft et job, nu kommer ind på arbejdsmarkedet, og at 
mange af dem bider sig fast, selvom gruppen af indvan
drere og efterkommere rammes hårdere end andre 
grupper i de perioder, hvor arbejdsløsheden stiger. Ved 
hurtigt at skabe nye job og dermed et fald i arbejdsløs
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• sprogvurdering og obligatorisk danskundervisning for 
kontanthjælpsmodtagere. Socialdemokraterne og SF 
vil afskaffe de lave kontanthjælpsydelser, herunder 
starthjælp, men samtidig vil Socialdemokraterne og SF 
fastslå det princip, at indvandrere skal lære dansk, 
hvis de fortsat vil have kontanthjælp eller arbejdsløs
hedsdagpenge. Sprogvurdering skal være obligatorisk, 
og det samme gælder undervisning i dansk, hvis vur
deringen viser, at danskkundskaberne ikke er gode 
nok til at begå sig på arbejdsmarkedet. Ofte vil kombi
nationen af danskundervisning og arbejde i et antal 
timer om ugen i et løntilskudsjob være det optimale. 
Det er et langt bedre integrationsinstrument end 
introduktionsydelse og starthjælp. 

• rådighedskrav ved ægtefællesammenføring. Ægte
fællesammenførte bør stå til rådighed for arbejdsmar
kedet. Derfor indgår det som et vigtigt kriterium i det 
pointsystem, som Socialdemokraterne og SF har fore
slået for ægtefællesammenførte. Det vil have en særlig 
betydning for de ægtefællesammenførte indvandrere, 
der i dag står uden arbejdsmarkedserfaringer eller 
uddannelse, og derved isoleres fra det danske sam
fund. De skal fremover stå til rådighed for arbejde eller 
uddannelse.

• Indførsel af kompetenceprofiler og nye tilbud. Job
centrene skal, hvor det er relevant, udarbejde en kom
petenceprofil for arbejdsmarkedsparate og midlertidigt 
passive. Kompetenceprofilen skal være et enkelt red
skab, der kan anvendes til at kortlægge, hvilke proble
mer den enkelte har udover ledighed. På baggrund af 
kompetenceprofilen iværksættes de nødvendige til
tag, der kan øge den enkeltes muligheder for at vare
tage et job. Det vil i mange kommuner være en 
væsentlig forudsætning for en ordentlig indsats, at der 
på baggrund af kompetenceprofilen iværksættes sam
arbejde med øvrige relevante forvaltninger. Borgeren 
bør have en forløbskoordinator, der sikrer en samord
net indsats.

• udvidelse af jobpakker. I 2006 indgik LO, DA, KL og 
regeringen den anden firepartsaftale om integration. 
Arbejdsmarkedets parter udformede en række forløb 
indenfor et antal fagområder med det mål, at indvan
drere uden erhvervserfaringer kan nå frem til ustøttet 
beskæftigelse. Den afsluttende evalueringsrapport53 
viser bl.a., at jobpakker generelt bør bemærkes for de 
imponerende beskæftigelsesresultater. Princippet er, 
at en kombination af praktik, målrettethed mod 
beskæftigelse og uddannelse vil sikre en vis jobrobust
hed mod konjunktur svingninger. Disse erfaringer skal 
udbredes markant.

• asylansøgere skal hurtigere ud på arbejdsmarkedet. 
Det er dokumenteret, at lange ophold på de danske 
asylcentre skader asylansøgeres psykiske helbred og 
dermed deres arbejdsevne. Ophold på asylcentre skal 
ikke føre til førtidspension. Derfor foreslår vi, at asyl
ansøgere efter seks måneder skal have mulighed for 
at flytte ud af centrene og bidrage til det danske 
arbejdsmarked til gavn for både dem selv og Danmark. 
De skal fra dette tidspunkt leve op til samme rådig
hedskrav som gælder for øvrige borgere.

4.3.2 Indvandreres sprogkund-
skaber skal Forbedres og de 
unge drenge skal uddannes 
bedre 
Manglende sprog, læse og skrivefærdigheder er fort
sat en betydelig barriere for mange udlændinge for at få 
fodfæste på arbejdsmarkedet og blive en aktiv del af de 
lokale fællesskaber. Hvis det skal lykkes at få flere 
udlændinge i arbejde, skal indvandreres sprogfærdig
heder forbedres. At tilegne sig det danske sprog er et 
grundvilkår, hvis man vil være en del af samfundsfælles
skabet – og derfor er det et rimeligt krav til indvandrere. 
Det er ligeledes vigtigt, at den enkeltes kendskab til 
Danmark og den danske kultur øges. Det er imidlertid 
ikke alle med anden etnisk baggrund, der får tilbud om 
danskundervisning eller integrationsforløb. 

Men det er ikke kun indvandrere, der skal løftes. Unge 
efterkommere, i særdeleshed drengene, er alt for dårligt 
uddannede. Ordentlig integration forudsætter, at vi bry
der fødekæden til kriminalitet og arbejdsløshed ved at 
sætte ind med bedre uddannelse til unge drenge med 
indvandrerbaggrund.

BOKS 4.8: SÅ SLEMT STÅR DET TIL

I Danmark er beskæftigelsesgraden for 1564 årige med 
dansk oprindelse på 74,4 pct. mens den for personer fra 
ikkeEU27lande er nede på 54,6 pct.

Forskellen på 19,8 procentpoint placerer Danmark som 
nr. 23 ud af 28 europæiske lande, når det drejer sig om 
at integrere indvandrere på arbejdsmarkedet.
 
kilde: ae: ”danmarks integration i bund i eu – økonomisk potentiale 

er stort”, 15. marts 2011.

Udviklingen skal vendes, så indvandrere lærer dansk og 
særligt drenge med indvandrerbaggrund får den nød
vendige uddannelse, så de kan forsørge sig selv. Derfor 
vil Socialdemokraterne og SF efter drøftelser med 
arbejdsmarkedets parter gennemføre følgende:  
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• dygtiggørelse af indvandrere: 80 pct. arbejde – 20 pct. 
uddannelse. Der er et integrationspotentiale ved at 
øge indvandrernes jobmobilitet. Konkret foreslås det, 
at der åbnes mulighed for, at alle indvandrere med 
utilstrækkelig uddannelse og/eller danskkundskaber 
kan tilbydes en 80/20 model, hvor man arbejder 80 pct. 
af tiden med 100 pct. løn betalt af arbejdsgiveren. De 
resterende 20 pct. tid bruges til uddannelse og opkva
lificering. Arbejdsgiveren kompenseres af det offent
lige for de 20 pct. udbetalt løn op til et maksimalt 
beløb pr. time. 

• klippekort til danskundervisning. Socialdemokraterne 
og SF foreslår, at reglerne om ret til uddannelse gøres 
mere fleksible, så treårsreglen erstattes af en klippe
kortsmodel, hvor den enkelte indvandrer udstyres med 
en ret til danskundervisning i et omfang svarende til 
sit behov. Mulighederne for at modtage undervisnin
gen samtidig med varetagelsen af et job skal være 
fleksible fx ved at undervisningen foregår på arbejds
pladsen.

• Integrationsforløb. Der er en stor gruppe indvandrere i 
Danmark, der ikke har gennemført et integrationsfor
løb. De skal tilbydes et forsinket integrationsforløb, på 
op til 2 ½3 år.  Forløbet består af dansk, almenfag, 
introduktion til arbejdsmarkedet indenfor rammerne 
af Virksomhedsrettet Integration. Kontanthjælpsmod
tagere skal kunne pålægges at følge et sådant forløb.

• praktikpladser til unge nydanskere. Tusindvis af unge, 
herunder mange efterkommere, bremses i deres 
uddannelse på grund af mangel på praktikpladser. 
Sammen med det store frafald på erhvervsskolerne, er 
manglen på praktikpladser den afgørende barriere for 
at løfte uddannelsesniveauet blandt drenge med ind
vandrerbaggrund. Det vil Socialdemokraterne og SF 
løse ved at indføre en praktikpladsgaranti. 

• Folkeskolen skal løfte integrationen. Skolen er et cen
tralt redskab for Socialdemokraterne og SF til at fore
bygge integrationsproblemer og levere ægte mulighe
der for at bryde den sociale arv. I folkeskolen skal der 
efter et regeringsskifte være obligatorisk tilbud af lek
tiehjælp og indføres en læsehjælpsgaranti. Efterud
dannelse og opkvalificering af lærere og ledere skal 
sikre en stærkere indsats overfor elever med dårlige 
danskkundskaber. Samtidig vil vi satse langt stærkere 
på helhedsskoler, og sørge for at kommunerne sikrer 
en blandet elevsammensætning, samt sikre at privat
skoler påtager sig et integrationsansvar.

• uddannede indvandrere skal ikke arbejde i ufaglærte 
stillinger. Mange indvandrere har en uddannelse som 
fx ingeniør i deres hjemland, som de ikke bruger i 
Danmark. Måske kører de taxa eller sælger pizzaer i 
stedet for. Det er der flere årsager til. Én af dem er, at 
mange uddannelser ikke kan anerkendes på linje med 
danske uddannelser. Det er spild af ressourcer, og det 
gør det samtidig vanskeligere for ufaglærte at finde et 
job. Derfor bør der være mulighed for at tage et kur
susforløb, der supplerer den udenlandske uddannelse, 
så den kommer til at svare til den danske uddannelse. 
Det skal være muligt at få et sådant kursusforløb med 
dagpenge – fx således at hvis en beskæftiget er på 
kursus to dage om ugen får man 40 pct. dagpenge og 
løn for den resterende tid. For arbejdsløse kan kurset 
også være heltids.

4.3.3 Indvandrere med særlIge 
problemer skal hjælpes hurtIgt 
og kompetent    
Der er nogle indvandrere, der lukker sig ude af samfun
det som følge af særlige familiemønstre, kulturforskelle, 
posttraumatiske stressreaktioner og lignende. Det er 
vigtigt, at de væsentligste barrierer for at få et job, og 
blive en del samfundet, bliver afdækket så tidligt som 
muligt, så den rette indsats kan igangsættes. Det er 
ikke hensigten, at indsatsen skal opdeles, så problemer 
ud over ledighed nødvendigvis løses først. I stedet kan 
der sagtens være tale om en indsats, der både retter sig 
meget direkte mod at få den enkelte i job, og samtidig 
løser tilstødende problemer udover ledighed. 

Et andet særligt problem består i, at mange torturofre 
og en del andre asylansøgere desværre har alvorlige 
psykiske problemer. Der bør derfor, før man påbegynder 
de kommunale treårige integrationsprogrammer, ske 
en screening, så man hurtigt kan begynde en behand
ling i de tilfælde, hvor det er påkrævet. I dag ender 22 
pct. af alle som tilkendes asyl som førtidspensionister. 
En ny regering vil i samarbejde med kommunerne sikre 
denne alsidighed i integrationsindsatsen.

BOKS 4.9:  
INDVANDRERDRENGE ER IKKE MED 
PÅ UDDANNELSES VOGNEN 

Næsten 4 ud af 10 drenge med indvandrerbaggrund, der 
forlader folkeskolen, har ingen ungdomsuddannelse 
som 26årig. En stor del af dem er hverken i gang med 
en uddannelse eller i beskæftigelse. Hver tiende 26årig 
mand, som er indvandrer eller efterkommer, er i uddan
nelse – mens det samme gælder for tre gange så 
mange, hvis vi ser på alle 26årige mænd.  

kilde: ae ”mere end hver 3. indvandrerdreng i danmark får ingen 
uddannelse”, 1. februar 2011.
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4.3.4 krImInalItet blandt  
Indvandrere og eFterkommere 
skal nedbrInges 
Den nuværende regerings integrationspolitik har ikke 
kun været dyr og dårlig, når det handler om indvandre
res tilknytning til arbejdsmarkedet og indvandrerdren
genes uddannelsesniveau. Også i kriminalitetsstatistik
kerne er indvandrere og efterkommere konstant 
overrepræsenteret. 

Socialdemokraterne og SF mener, at der er behov for en 
grundlæggende nytænkning, der øger trygheden i 
befolkningen, og mindsker kriminaliteten blandt ind
vandrere og efterkommere. Vi har derfor fremlagt en 
stribe tiltag, hvoraf de mest centrale fremgår nedenfor. 
En ny regering vil gøre op med sondringen mellem 
”straf” og ”forebyggelse”, og i stedet konsekvent sam
mentænke instrumenterne. Målet er både at fjerne de 
kriminelle fra gaderne og sørge for, at de ikke vender 
tilbage til ny kriminalitet efter afsonet dom. Konkret vil 
vi derfor bl.a. gennemføre følgende: 

• 200 nye ghettobetjente skal konsekvent være til stede 
i ghettoerne. Oprydning i ghettoerne sker kun ved 
hjælp af talstærk tilstedeværelse af politiet. Det kræ
ver en stærk politiindsats, og det kræver flere 
betjente, der målrettet og udelukkende skal udføre 
deres arbejde i de udsatte boligområder. Der skal 
oprettes et lokalpoliti i ghettoområderne. Styrketallet 
vil være på 150 til 200 mand. Samtidig skal betjentene 
være hjørnesten i det kriminalpræventive arbejde.

• sociale sanktioner for unge kriminelle på vej til en kri-
minel løbebane. For unge, der er på vej ud i kriminali
tet, oprettes der et system, hvor børn og unge kan 
modtage sociale sanktioner. En social sanktion kan 
være en aftale om, at den unge skal reparere det, ved
kommende har ødelagt. Det afgørende er, at der skal 
sættes ind allerede første gang en ung begår krimina
litet. De unge skal stilles til regnskab for deres hand
linger, men samtidig opnå forståelse for, hvorfor hand
lingen ikke skal gentage sig. 

• stop tilgangen til kriminalitet. Udover sociale sanktio
ner kan tiltag som fx social mandsopdækning overfor 
unge, som er på vej ud i kriminalitet, være med til at 
stoppe tilgangen til kriminelle miljøer. Forsøg med til
lidsofficerer kan også være med til at styrke samarbej
det mellem beboere, myndigheder og politi.

• slå ned på den hårde kerne. Den hårde kerne i krimi
nelle miljøer skal bekæmpes. Blandt redskaberne er fx 
bedre beskyttelse af vidner og en monitorering af ban
demedlemmer ved løsladelser. Kombineret med en 
screening af bandemedlemmer i fængslerne og en 
exitstrategi for bandemedlemmer skal samfundet 
vise, at det har en konsekvens at medvirke i den hårde 
kerne, men også vise en vej ud for dem, der ønsker det.

BOKS 4.10: NYDANSKERE BEGÅR 
MERE KRIMINALITET END RESTEN 
AF BEFOLKNINGEN 

Kriminalitet er et vedvarende problem. Blandt 1545 
årige mænd var der i 2006 forholdsmæssigt tre gange så 
stor risiko for at være kriminel. Renset for alder, socio
økonomiske forhold og forældrebaggrund var der stadig 
31 pct. større risiko.
 

kilde: ”nyt fra rockwool Fondens Forskningsenhed”, marts 2011.

4.4 kontanthjælps-
reForm 

Socialdemokraterne og SF vil gennemføre en reform af 
indsatsen overfor kontanthjælpsmodtagerne. Formålet 
er hurtigere og bedre hjælp. Den enkelte skal behandles 
værdigt og kunne opretholde et acceptabelt forsørgel
sesgrundlag, flere skal vende hurtigere tilbage i beskæf
tigelse – og de socialt udsatte kontanthjælpsmodtagere 
skal have målrettet støtte til at løse deres problemer, så 
færrest muligt ender på førtidspension. 
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særydelser fjernes. Det vil sikre en relativt betydelig ind
komstfremgang for de socialt mest udsatte, der efter en 
længere ledighedsperiode rent faktisk er henvist til en 
tilværelse i reel fattigdom. Det er uacceptabelt og uvær
digt i et velfærdssamfund. Til gengæld skal kravene til 
arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere styrkes.

4.4.2 uddannelse For  
kontanthjælpsmodtagere
Det store flertal af kontanthjælpsmodtagerne er dårligt 
uddannede. Derfor er uddannelse et godt og vigtigt virke
middel. I dag er det kun kontanthjælpsmodtagere under 
25 år, der kan henvises til uddannelse, og kun hvis de 
ikke er forsørgere. Socialdemokraterne og SF vil sikre, 
at flere unge under 30 år uden uddannelse får en 
uddannelse ved at hæve aldersgrænsen. Desuden er der 
brug for en væsentlig styrkelse af kvaliteten og relevan
sen af tilbuddene til denne målgruppe. Samtidig vil vi 
forbedre SU for forsørgere, hvilket kan bevirke, at flere 
unge forsørgere selv vil vælge at tage en uddannelse.

Alle kontanthjælpsmodtagere skal herudover kunne 
henvises til kortere uddannelsesforløb såsom AMU 
kurser. 

Endvidere skal revalidering med uddannelse bruges 
mere end det sker i dag – også til uddannelser af læn
gere varighed. Ifølge de kommunale sagsbehandlere har 
82 pct. af kontanthjælpsmodtagerne i matchgruppe 3 
så dårligt helbred, at de ikke kan få et job54. Det er vig
tigt, at disse mennesker får tilbudt behandling, og at 
det sker hurtigt. 

Endelig kan brug af det nye tilbud om rigtig uddannelse 
på højeste dagpenge komme på tale.

4.4.3. arbejdsmarkedsparate 
kontanthjælpsmodtagere skal 
arbejde For kontanthjælpen
Det er veldokumenteret, at jo længere tid, man går ledig, 
des større er risikoen for, at den ledige permanent forla
der arbejdsmarkedet55. Udover de store menneskelige 

Konkret vil Socialdemokraterne og SF sætte ind på føl
gende 5 punkter:

1. Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som 
kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes.

2. Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere 
skal arbejde for kontanthjælpen. 

3. Tilbuddene til ikke arbejdsmarkedsparate kontant
hjælpsmodtagere skal styrkes. Navnlig skal tilbud
dene til personer med psykiske problemer styrkes  
– som en integreret del af udbygningen af sundheds
systemet.

4. Flere yngre kontanthjælpsmodtagere skal kunne 
pålægges at tage en kompetencegivende uddannelse.

5. Mindre regelstyring, afbureaukratisering og en refu
sionsreform skal sikre, at ressourcerne anvendes på 
den enkelte, og tilbuddene gøres mere individuelle.

Regelstyringen på kontanthjælpsområdet har taget 
overhånd – og samtidig tyder meget på, at effekten af 
initiativerne har været begrænset. Rigsrevisionen har i 
sin undersøgelse af kontanthjælpsområdet konkluderet, 
at de ca. 9 mia. kr., der indenfor de seneste år er brugt 
på de svageste kontanthjælpsmodtagere, i bedste fald 
ikke har haft nogen effekt. Det er både spild af ressour
cer og et svigt i forhold til de kontanthjælpsmodtagere, 
der sidder fast i en vanskelig livssituation.

4.4.1 FattIgdom er Ikke vejen  
tIl beskæFtIgelse
Regeringen har gentagne gange skåret i ydelserne til 
kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere 
med det formål, at flere skal i beskæftigelse. De lavere 
ydelser har i langt de fleste tilfælde bare ført til fattig
dom – og kun i ganske få tilfælde ført til varig beskæf
tigelse.

Det er langt bedre at stille krav til kontanthjælpsmodta
gerne end at sænke deres ydelser. Derfor skal de lave 
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Nytteaktivering er et aktiveringsredskab, 

som anvendes straks ved henvendelsen i 

jobcentret, når en borger ansøger om 

kontanthjælp. Formålet med nytteaktive-

ring er, at den stærkeste del af kontant-

hjælpsansøgerne straks får et tilbud om 

aktivering, før sagsbehandlingen af deres 

kontanthjælpsansøgning sættes i værk. 

Målgruppen til nytteaktivering i Aalborg 

kommune er unge under 30 år, som ikke 

har andre problemer end arbejdsløshed, 

og som selv giver udtryk for, at de i løbet 

af de næste ca. 3 måneder forventer at 

påbegynde uddannelse eller være i ar-

bejde.

De unge henvises til en samtale i Nytte-

aktiveringsenheden allerede ugen efter 

henvendelsen i Jobbutikken.

Her udarbejdes en jobplan af 6 måneders 

varighed, som indeholder 34 timers be-

skæftigelse i et Haveprojekt, som består 

af at klippe hæk og slå græs for byens 

pensionister. Der aftales en startdato i 

Haveprojektet allerede i den efterføl-

gende uge. 

Resultaterne af nytteaktiveringsprojektet 

er særdeles positive – og i Aalborg kom-

mune oplever man en klar tendens til at 

de unge, som henvises til nytteaktive-

ringsprojektet, ikke ender på kontant-

hjælp. 

I perioden 1. april til 30. september 2009 

blev blandt andet 205 18-19-årige hen-

vist til Nytteaktivering umiddelbart efter, 

at de henvendte sig med henblik på at 

søge kontanthjælp. En undersøgelse af 

denne undergruppe viser:

• 29 pct. valgte efter henvisningen ikke 

at søge kontanthjælp, og de har ikke på 

noget tidspunkt siden modtaget kon-

tanthjælp. 

• 35 pct. blev udsluset til arbejde eller 

uddannelse enten inden aktiveringstil-

buddet blev iværksat eller kort efter, at 

de påbegyndte aktiveringstilbuddet. 

Disse unge har ikke siden denne 

udslusning modtaget kontanthjælp. 

• 13 pct. udskød deres ansøgning om 

kontanthjælp i 6-12 måneder.

• 12 pct. blev udsluset fra Nytte akti ve-

ring, vendte kortvarigt tilbage til kon-

tanthjælp og er igen udsluset til selvfor-

sørgelse.

• 5 pct. har været udsluset kortvarigt 

flere gange, men modtager kontant-

hjælp pt.

• 6 pct. har modtaget kontanthjælp hele 

tiden siden deres henvendelse i 2. eller 

3. kvartal 2009.

kilde: aalborg kommune. 

BOKS 4.11: NYTTEAKTIVERING I AALBORG 

konsekvenser langtidsledighed og i værste fald udstø
delse af arbejdsmarkedet kan have, medfører det også 
store offentlige udgifter. 

Tidspunktet for aktivering er i flere omgange blevet 
fremrykket med positive resultater. De nuværende regler 
for ledige kontanthjælpsmodtagere over 30 år er, at der 
er ret og pligt til aktivering efter 9 måneders ledighed. 

De seneste opgørelser viser, at der samlet set er 32.900 
arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, hvoraf 
15.000 er i aktivering56. Alt for mange er med andre ord 
passive modtagere af kontanthjælp, selvom de ikke har 
andre problemer end ledighed. Det skal der laves om på:

• arbejde for kontanthjælp. For fremtiden skal indsat
sen bygge på et generelt princip om at arbejdsmar
kedsparate kontanthjælpsmodtagere enten anvises til 
ordinær beskæftigelse eller får et ”kontanthjælpsjob”, 
jf. nedenfor efter 1 måned. 

• kontanthjælpsjob. Beskæftigelsestilbuddene skal sup
plere og ikke erstatte eksisterende funktioner på de 
offentlige og private arbejdspladser efter samme reg
ler, som gælder for private løntilskudsjob. Aflønning 
sker med overenskomstmæssig timeløn, idet timetal

 let tilpasses, så der opnås en indtjening svarende til 
kontanthjælpen (efter korrektion for arbejdsmarkeds
bidrag). Der ydes et mindre tillæg til dækning af udgif
ter til transport, kantine og lignende og der optjenes 
ret til ferie. Ved oprettelse af kontanthjælpsjob skal 
der tages hensyn til, at der ikke opstår et misforhold 
mellem ordinære job og tilskudsjob indenfor de 
enkelte jobfunktioner. I den offentlige sektor følger 
pengene personen, således at der reelt er tale om eks
tra arbejdskraft – der skal altså ikke bruges penge fra 
fx en skoles budget, hvis der ansættes en person i et 
kontanthjælpsjob.

4.4.4 bedre tIlbud tIl Ikke- 
arbejdsmarkedsparate  
kontanthjælpsmodtagere
Socialdemokraterne og SF mener, at der meget hurti
gere end i dag skal sættes gang i en aktiv indsats over
for ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodta
gere. Det kan ske i form af følgende, ofte i kombination:

• Beskæftigelse
• Uddannelse
• Sociale og helbredsmæssige tiltag, herunder ikke 

mindst i forhold til psykiske problemer
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Indsatsen skal tage udgangspunkt i, at der er desværre 
en stor gruppe kontanthjælpsmodtagere, der har alvor
lige problemer udover arbejdsløshed. Det kan være mis
brugsproblemer, psykiske lidelser mv. 

Mange kontanthjælpsmodtagere har et misbrug af alko
hol eller stoffer (eller begge dele). Der er i dag tilbud om 
gratis behandling, men ofte er der en vis ventetid, der 
gør, at misbrugeren når at ”falde i igen”. Kapaciteten 
bør øges, så man omgående kan komme i gang med 
behandling. Midlerne hertil kan findes i satspuljen.

I dag er det især et stort problem, at ventetiden på 
udredning og behandling af psykiske lidelser ofte er 
meget lang57. Det er dobbelt skadeligt – dels fordi ven
tetiden er pinefuld og uproduktiv, og dels fordi mange 
psykiske lidelser forværres, jo længere de forbliver ube
handlet. Det er en medvirkende årsag til, at alt for 
mange kontanthjælpsmodtagere ender på førtidspen
sion. Der er brug for at sætte ind med en solid behand
lingsindsats langt tidligere, end det regeringen har lagt 
op til med sit forslag om, at unge først skal have et 
udviklingsforløb på det tidspunkt, hvor de med det 
nuværende regelsæt ville komme på førtidspension. Det 
er alt for sent, og ikke rationelt hverken menneskeligt 
eller samfundsøkonomisk.

Indsatsen for folk med psykiske problemer skal løftes 
– generelt. Det vil ikke mindst komme kontanthjælps
modtagere til gode, og dermed medvirke til at ned
bringe det langvarige sygefravær, uddannelsesfrafaldet 
og omfanget af førtidspensioneringer. Konkret er det 
nødvendigt at:

• Sikre at udredning påbegyndes efter højst en måned  
– i alle alvorlige tilfælde dog omgående. 

• Sikre at anbefalet behandling iværksættes umiddel
bart (højst 2 uger) efter en udredning.  

BOKS 4.12: AKF UNDERSøGELSE AF 
KONTANTHJÆLPSMODTAGERNE

” Vi vidste, at det var en tung gruppe, men undersøgelsen 

dokumenterer, at det er virkelig massive problemer, og at 

de ofte har en lang række problemer. Mange af dem har 

derfor også brug for andre former for indsatser end de rent 

beskæftigelsesrettede, hvis de skal i arbejde skal der nye 

ting på menuen.”

Forskningsleder hans hummelgaaard, akF, ”systematisk 
registerbaseret kortlægning af sundhedsproblemerne blandt de 

svageste kontanthjælpsmodtagere”.

• Indføre ”shared care” hvor der er en klar arbejdsdeling 
mellem praktiserende læge og psykiatriske afdelinger. 

• Overveje om det vil være relevant at tilknytte psykolo
ger til flere jobcentre og psykiatere til visse jobcentre.  

• Lave flere udgående teams også til ikkepsykotiske 
patienter.

• Forbedre mulighederne for at få støtte til psykolog
hjælp og samtaleterapi som led i en tidlig indsats. 

• I højere grad benytte behandlingsformer, herunder en 
hurtigere indsats, der gør det muligt at undgå indlæg
gelser.

• Sikre nødvendig efteruddannelse til de personalegrup
per, der arbejder med mennesker, der har psykiske 
problemer. 

Udgifterne på 2 mia. kr. til styrket psykiatri afholdes 
indenfor den ramme, der er anvist til vækst i de regio
nale udgifter jf. tabel 3.1.

4.4.5 regelForenklIng og  
aFbureaukratIserIng
De seneste 20 år har budt på mange ændringer af reg
lerne og indsatsen på kontanthjælpsområdet. Det har i 
flere tilfælde styrket indsatsen – men i mange tilfælde 
har det også skabt et unødigt bureaukrati. Det betyder 
desværre, at de administrative omkostninger i mange 
tilfælde stjæler alt for mange ressourcer i forhold til ind
satsen overfor den enkelte kontanthjælpsmodtager. 
Derfor skal en kontanthjælpsreform indeholde en syste
matisk gennemgang af regler med det formål at for
enkle mest muligt og frigøre ressourcer til indsatsen i 
forhold til den enkelte modtager.

Samtidig bør det overvejes om organiseringen af indsat
sen sikrer det mest effektive tilbud til den enkelte og 
refusionssystemet bør omlægges, så den nuværende 
belønning af meningsløs aktivering undgås. 

BOKS 4.13: PSYKIATRIEN  
PRIORITERES FOR LAVT

Samtidig med at omfanget af psykiske og psykiatriske pro-

blemer vokser, er psykiatrien den del af sundhedsvæsenet, 

som har fået laveste prioritet. Der er ganske vist indført en 

ventetidsgaranti for udredning af psykiske problemer, men 

for det første er tidsfristen 2 måneder, hvor den kun er 1 

måned for fysiske (somatiske) lidelser, og for det andet er 

det kun en garanti for udredning; ikke for behandling. Hvis 

udredningen viser, at der er brug for behandling kan man 

søge behandling hos en privatpraktiserede psykiater, men 

det er langt fra altid , at det giver en optimal behandling.
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gerne om langsigtet holdbarhed, der bl.a. skal øge ind
dragelsen af arbejdsmarkedets parter i den aktive 
arbejdsmarkedspolitik: 

• Langt de fleste ledige finder heldigvis hurtigt et job, 
hvorfor den tidlige ledighedsperiode bør anvendes til 
jobsøgning. Den nuværende indsats bør forenkles.

• Aktiveringen af ledige fremrykkes til efter 6 måneders 
ledighed. Fokus skal selvsagt være beskæftigelse – men 
opkvalificering bør inddrages, hvor det øger beskæfti
gelsesmuligheder. 

• Ledige dagpengemodtagere skal i højere grad have 
formidlet jobtilbud indenfor en bred vifte af job. 

• Der skal laves en klar arbejdsdeling mellem akasser 
og jobcentrene, så man undgår dobbeltarbejde og sik
rer den ledige den bedst mulige hjælp.

Der vil selvfølgelig være udgifter forbundet med en 
fremrykket aktivering. Disse midler skal tilvejebringes i 
forbindelse med en trepartsaftale.

4.6 varIgt lavere 
arbejdsløshed

Socialdemokraterne og SF har en målsætning om at 
bringe arbejdsløsheden varigt ned under 100.000. Det er 
fuldt realistisk. 

Finansministeriet regner med en strukturel arbejdsløs
hed på 100.000. Det er højt sat i betragtning af, at 
arbejdsløsheden 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 pct. 

I februar 2011 lå arbejdsløsheden på ca. 109.000 personer, 
lønstigningstakten er faldende og faktisk er der udsigt 
til et direkte reallønsfald – jf. figur 4.1. Det er svært at 
tro på, at der skulle opstå et lønpres, hvis arbejdsløshe
den falder med mere end bare 9.000 personer. Tvært
imod er der meget, der tyder på, at arbejdsmarkedet er 

4.5 målrettet 
arbejdsmarkeds-
polItIk

Arbejdsmarkedspolitikken skal sikre, at den enkelte 
kommer så hurtigt tilbage i beskæftigelse som muligt. 
Det skal sikres ved, at den ledige holdes aktiveret i 
ledighedsperioden og ved, at der eventuelt suppleres 
med uddannelse, der sikrer, at den ledige har de kvalifi
kationer, der kan skaffe beskæftigelse. 

VKO har gradvist fjernet fundamentet for den opkvalifi
cerende arbejdsmarkedspolitik. I stedet er indsatsen 
drejet i retning af alene at skulle disciplinere, mistæn
keliggøre og stresse de ledige.

Hertil er der opbygget en næsten uoverskuelig mængde 
regler, kontrol og registreringskrav, der både forvirrer 
de ledige og skaber et tungt bureaukrati i jobcentre og 
akasser.

Akassernes samlede administrationsudgifter udgør ca. 
3 mia. kr. årligt – og de skal holde, registrere og indbe
rette fra 400.000 til 500.000 rådighedssamtaler om året58. 
Dertil kommer ca. 1 mio. jobsamtaler i jobcentrene59.

Socialdemokraterne og SF vil reformere arbejdsmar
kedsindsatsen. Vi har brug for at få værdighed tilbage i 
indsatsen, den skal bygge på evidens og være langt enk
lere. Ressourcerne skal først og fremmest bruges på de 
ledige – og i langt mindre grad på bureaukrati. 

Ressourcerne skal målrettes dem, der har svært ved selv 
at finde arbejde. Samtalerne skal saneres, og der skal 
lægges vægt på en tidligere aktivering.
 
En ny arbejdsmarkedspolitik skal sikre en samlet bespa
relse på 1 mia. kr. årligt frem mod 2020. Det skal ske 
gennem en reduktion af de administrative udgifter, og 
ved at en del personer forlader aktiveringssystemet for i 
stedet at tage en rigtig uddannelse på fulde dagpenge. 

Indsatsen skal bygge på 4 grundlæggende principper, 
som skal drøftes i forbindelse med trepartsforhandlin
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blevet mere fleksibelt. En vigtig årsag hertil er, at arbejds
kraft fra de nye EUlande har haft adgang til det danske 
arbejdsmarked. Det har efter alt at dømme betydet, at 
man under det seneste opsving undgik det lønpres, der 
tidligere har været udløst af en overophedet bygge 
anlægssektor.

Tendensen i retning af en stadig lavere strukturel 
arbejdsløshed vil blive understøttet af et bedre aktive
ringssystem med tidligere aktivering af både forsikrede 
arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere og en vidtgå
ende omlægning af uddannelsesaktiveringen i retning 
af, at flere får en kompetencegivende uddannelse. 
Ifølge vismændene kan en hurtigere indsats, primært i 
form af hurtigere aktivering, reducere den strukturelle 
arbejdsløshed med op til 15.000 personer samtidig med, 
at bedre målretning og erhvervsretning af uddannelses
aktiveringen kan reducere ledigheden med yderligere 
5.000 personer60. 

En anden forudsætning for en lavere strukturel arbejds
løshed er vækstdelen af Socialdemokraterne og SF’s 

FIgur 4.1: arbejdsløshed (netto) og lønstIgnIngstakt (nomInelt og realt)
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Kilde: AE pba. Danmarks Statistik (ADAM).

økonomiske politik. Jo længere arbejdsløsheden får lov 
til at bide sig fast, jo sværere bliver det at nedbringe den 
varigt. Nogle unge kommer ikke i gang, og vil være svæ
rere at få i fast beskæftigelse senere i livet. Nogle ældre 
har mistet deres job, og kommer ikke i beskæftigelse 
igen – de går enten arbejdsløse eller forlader helt 
arbejdsmarkedet61. 

Efter et regeringsskifte sættes der gang i beskæftigel
sen – med fremrykning af offentlige investeringer for 10 
mia. kr., et afskrivningsvindue for private investeringer, 
nyansættelser i den offentlige sektor og lige så vigtigt 
med en fornyet vækst og erhvervspolitik, som bidrager 
til hurtigere genopbygning af den private sektors kapi
talapparat og fremmer konkurrenceevnen samt den 
private beskæftigelse. Dermed nedbringes arbejdsløs
heden hurtigere og kraftigere, end der lægges op til 
med den nuværende økonomiske politik, og det vil også 
have varig gavnlig, strukturel effekt. Allerede nu er der 
57.000 langtidsledige – og ifølge OECD er der risiko for, 
at 2/3 af langtidsledigheden omsættes til strukturel 
ledighed, hvis den får lov at bide sig fast62.
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Socialdemokraterne og SF foreslår derfor:

• At give gode muligheder for seniorjob/efterlønsjob 
som alternativ til arbejdsløshed eller efterløn. Som led 
i Velfærdsforliget 2006 blev den forlængede dagpen
geret for personer over 55 år afskaffet og som kom
pensation fik personer, der mister dagpengeretten op 
til 5 år før, de kan gå på efterløn, i stedet ret til et 
seniorjob i kommunen. I den nuværende form er ord
ningen imidlertid en fiasko. Den bruges kun af 3040 
personer, fordi kriterierne er alt for stramme. Ældre 
har imidlertid sværere end yngre ved at komme i job 
igen, når de først er blevet ledige. Derfor er der bl.a. 
brug for et reelt jobtilbud til de ældre, der mister dag
pengeretten. Socialdemokraterne og SF foreslår en 
revitalisering af seniorjobordningen (som ligger i for
længelse af den eksisterende særlige løntilskudsord
ning for personer over 55 år, der ansættes i den pri
vate sektor). Kommunerne får pligt til at oprette et 
antal nye seniorjob, 3.000 i alt, der slås op på jobnet. 
Stillingerne skal være på ordinære vilkår og kommu
nerne kompenseres med et statsligt tilskud. Alle ledige 
over 55 år, som har mistet dagpengeretten, får ret til 
et statsligt tilskud på 125.000 kr. årligt og kan herefter 
søge seniorjob i kommunen. Dvs. det skal ikke læn
gere være et krav, at ansøgningen skal være indgivet 
senest 2 måneder efter tab af dagpengeret. Senior
obbet skal være et reelt job, og personer i seniorjob 
skal ikke længere kunne formidles til anden ordinær 

BOKS 4.15: LøKKE OM ARBEJDSLøS-
HED OG EFTERLøN

Ved sin præsentation af regeringens tilbagetrækningsreform 

begrundede statsministeren forslaget om at afskaffe efter-

lønnen med at faldende arbejdsløshed vil udløse en markant 

mangel på arbejdskraft: ”Lige før vi ramte den globale 

finanskrise, da havde vi en rekordlav dansk arbejdsløshed. 

Vi kunne stort set samle alle arbejdsløse i Parken – og den 

situation kommer igen”. 

Lige før finanskrisen – i juni 2008 – var den sæsonkorrige-

rede ledighed ganske rigtigt nede på 45.400 personer. Men 

regeringen har ingen planer om at føre en politik, der på 

nogen måde gør det muligt at sikre, at den situation vender 

tilbage. I 2020-planen regnes der tværtimod med en struktu-

rel ledighed på 100.000 personer. Det ”normale” fremover 

bliver altså en situation med kun 9.000 færre arbejdsløse, 

end vi har i dag. 

Der er derfor næppe tvivl om, at en tilsvarende virkning 
kan realiseres ved et fornyet tryk på arbejdsmarkedet. 

Samlet set er det med Socialdemokraterne og SF’s politik 
fuldt forsvarligt at regne med en strukturel arbejdsløs
hed på ca. 10.000 personer mindre end de 100.000 per
soner, som Finansministeriet regner med. Forskellen 
 svarer til en forbedring af statsfinanserne på ca. 3 mia. kr.

BOKS 4.14: VÆKSTPOLITIK MED 
STRUKTUREL VIRKNING 

Finansministeriet har allerede nedjusteret niveauet for den 

strukturelle ledighed fra konvergensprogrammet for 2008 til 

2009. Det er sket på baggrund af erfaringerne fra opsvinget 

2004-2008, som klart demonstrerede, at arbejdsmarkedet 

fungerer langt mere fleksibelt end hidtil antaget i en situa-

tion med højt og konstant efterspørgselspres. 

Hvor den demografiske udvikling tilsagde en stigning i antal-

let af overførselsmodtagere udenfor arbejdsstyrken på 

37.000 personer, viste den faktiske udvikling fra 2004-2008 

en reduktion på 20.000. Det skyldtes særligt, at mange kon-

tanthjælpsmodtagere kom ind på arbejdsmarkedet – og at 

mange efterlønsberettigede udskød deres tilbagetrækning  

– i en situation, hvor der er realiteten var muligheder for at 

finde beskæftigelse. 

4.7 Fastholdelse aF 
senIorer 
– eFterlønsjob 

Det vil være en stor økonomisk gevinst for samfundet, 
hvis flere fremover vælger at blive længere på arbejds
markedet, 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 række undersøgelser viser, at potentialet et stort. Fx 
viste en undersøgelse fra Capacent, februar 2010, for 
A4, at:

• 62 pct. af seniorerne foretrækker gradvis tilbagetræk
ning. 

• Kun 47 pct. mener, at de har mulighed for det.
• Og hele 49 pct. mener, at muligheden vil kunne få dem 

til at udskyde deres tilbagetrækning.
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BOKS 4.17: LUKKEDAGE KOSTER 
ARBEJDSKRAFT

En undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at 4 ud af 10 foræl-

dre holder en feriedag, når daginstitutionen holder lukke-

dage, og knap 1 ud af 10 arbejder hjemme, og dermed påvir-

kes næsten halvdelen af børnefamiliernes arbejdsdag, når 

daginstitutionen holder lukkedag. 

Arbejds- og Familielivskommissionen vurderede, at en 

afskaffelse af lukkedagene på almindelige hverdage koster 

475 mio. kr. Det vil samtidig øge arbejdsudbuddet betydeligt 

– 2.000 personer skønnede kommissionen – og dermed give 

indtægter til statskassen, der stort set svarer til 

merudgiften.

 beskæftigelse. Den ældre skal modsat i dag kunne 
beholde seniorjobbet efter vedkommende er blevet 
berettiget til efterløn. I det omfang kvoten ikke opfyl
des, reserveres de resterende job som tilbud til senio
rer med efterlønsbevis, der har haft mindst 26 ugers 
forudgående ledighed.

• At styrke offentlige arbejdsgiveres økonomiske incita
ment til at ansætte eller beholde ældre medarbejdere. 
Ikke mindst de forholdsvis stejle anciennitetsforløb i 
de offentlige overenskomster kan gøre det omkost
ningstungt at have mange ældre medarbejdere. En 
incitamentsordning i den offentlige sektor, således at 
institutionen, skolen osv. får et tilskud pr. medarbej
der over fx 60 år betalt ved en lille afgift på institutio
nens lønbudget for medarbejdere under 60 år, vil 
kunne mindske dette problem64. 

• At give ansatte, der planlægger at gå på efterløn et til-
bud om deltidsarbejde. Det skal være obligatorisk i 
den offentlige sektor, og vi opfordrer samtidig arbejds
markedets parter til at skrive det ind i overenskomster 
mv. for større private virksomheder.

4.8 lukkedage 
 
Flere lukkedage i daginstitutionerne er en følge af de 
skarpe økonomiske prioriteringer, som kommunerne er 
nødt til at foretage i år med nul og minusvækst. Det går 
ikke blot udover den enkelte familie, men skader også 
fleksibiliteten på arbejdsmarkedet. Derfor vil Socialdemo
kraterne og SF begrænse lukkedagene.

Lukkedagene betyder, at den enkelte børnefamilie skal 
bruge endnu flere feriedage på at få passet børnene. 
Forældre med børn på forskellige institutioner og enlige 
bliver ekstra hårdt ramt.

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.

Socialdemokraterne og SF vil derfor bruge 500 mio. kr. 
af de penge, der er afsat til vækst i det offentlige for
brug, til at begrænse lukkedagene.

BOKS 4.16: HVOR STOR ER DEN 
DANSKE LEDIGHED EGENTLIG?

Finansministeriets skøn for den strukturelle arbejdsløshed 

er baseret på nettoledigheden, som er det laveste af de tre 

mest brugte ledighedsbegreber. Bruttoledigheden, som også 

omfatter personer i aktivering, er omtrent en halv gang 

større, mens den spørgeskemabaserede AKU-ledighed er 

cirka dobbelt så høj som nettoledigheden. AKU-ledigheden 

omfatter studerende og andre, der gerne vil have et job, 

men som ikke er registreret som ledige – typisk fordi de ikke 

har ret til hverken dagpenge eller kontanthjælp.

Hvis forholdet mellem AKU-ledigheden og nettoledigheden 

på ca. 2:1 fastholdes, betyder det, at en strukturel (netto-)

ledighed på 100.000 eller ca. 3,5 pct. svarer til en strukturel 

(AKU-)ledighed på hele 200.000 eller ca. 7 pct. – altså et gan-

ske høj ledighedstal. Det er svært at se, hvorfor det danske 

arbejdsmarked, som ellers berømmes for sin fleksibilitet, 

ikke skulle kunne præstere en lavere arbejdsløshed på sigt.
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økonomIske 
ForudsætnInger 
og konsekvenser
5. 1. IndlednIng
Vi skal arbejde os ud af krisen. Det er mest skånsomt 
for den enkelte – og det fjerner underskuddet på de of
fentlige finanser ved at øge skatteindtægterne og redu
cere udgifterne til ledige.

Det aktuelt store offentlige underskud skyldes primært 
to forhold. 

For det første er det dyrt for samfundet, når beskæfti
gelsen falder og arbejdsløsheden stiger. Skatteindtæg
terne falder samtidig med, at dagpengeudgifterne vok
ser. Siden krisen satte ind er der forsvundet 180.000 
private arbejdspladser. 

For det andet har VKregeringen ført en alt for slap øko
nomisk politik op til krisen. Der blev givet massive ufi
nansierede skattelettelser – samtidig med at væksten i 
de offentlige udgifter har været højere end regeringen 
havde planlagt og finansieret.

Socialdemokraterne og SF vil sikre en bedre kvalitet i 
den offentlige service. Nulvækst som regeringen lægger 
op til, er reelt det samme som nedskæringer. Alene flere 
brugere lægger pres på udgifterne de kommende år.

Men det står lysende klart, at pengene skal være der, før 
de kan bruges. Derfor skal der ikke planlægges med 
offentlige underskud, når vi ser frem mod 2020. Under
skud er acceptable, når landet kastes ud i en krisesitua
tion – og offentlige underskud kan ligefrem være nød
vendige for at stabilisere og mindske krisens omfang og 
virkninger. Men fremadrettet skal der ikke planlægges 
med underskud.

Derfor er det Socialdemokraterne og SF’s målsætning, 
at det offentlige budget hurtigt skal tilbage i balance.

5.2. udFordrIngen
De økonomiske vismænd og Finansministeriet har på
peget, at der frem mod 2020 er en udfordring i at skabe 
balance på det offentlige budget. Finansministeriet har i 
regeringens 2020plan, ”Reformpakken 2020”, opgjort 
udfordringen til 47 mia. kr. i 2020, hvoraf ca. halvdelen 
skulle være løst med Genopretningspakken.

Med forslagene i en Fair Løsning har Socialdemokra
terne og SF allerede adresseret en stor del af udfordrin
gen.  Indtil nu har vi imidlertid kun fremlagt forslag, der 
retter sig mod den økonomiske politik frem til 2015. Her 
har målsætningen været at sikre langsigtet økonomisk 
holdbarhed – og balance på det offentlige budget i 2015. 

Socialdemokraterne og SF er imidlertid af den opfat
telse, at man heller ikke frem til 2020 kan planlægge 
med budgetunderskud, når der ses bort fra konjunktur
svingninger. Derfor skal der planlægges efter at sikre 
strukturel balance på det offentlige budget frem mod 
2020. En ny regering vil ikke vedvarende fremlægge fi
nanslove med budgetunderskud. Det vil være uansvarligt.

Nedenfor gennemgås hvordan Socialdemokraterne og 
SF håndterer den udfordring på 47 mia. kr., der er for
muleret i regeringens 2020plan. Her vises også, at vi 
lever op til de øvrige krav, der er stillet til den økonomi
ske politik:

• En forbedring af den strukturelle balance i 2013 på 
mindst 1,5 pct. i forhold til 2010 samt overholdelse af 
EU’s krav om, at budgetunderskuddet højst må være 3 
pct. af BNP senest i 2013.

• Strukturel balance i 2015.
• Holdbare offentlige finanser.

Endvidere at vi modsat Reformpakke 2020 begynder 
gældsafviklingen allerede fra 2013.
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tabel 5.1: 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.

5.3  strukturel balance 
I 2020

I tabel 5.1 er vist, hvordan Socialdemokraterne og SF 
konkret vil sikre strukturel balance på det offentlige 
budget i 2020. Flere af elementerne er velkendte og blev 
præsenteret i Fair Løsning fra maj 2010.

I Socialdemokraterne og SF’s økonomiske plan Fair Løs
ning skaffes en langsigtet forbedring af det offentlige 
budget på 24 mia. kr. Det bliver gjort ved en trepartsaf
tale, hvor arbejdstiden i gennemsnit øges med 1 time 
om ugen – svarende til 15 mia. kr., ved realiseringen af 
målet om et højere uddannelsesniveau og hurtigere stu
dieafslutning – svarende til 7,3 mia. kr. – samt besparel
ser på 1,7 mia. kr.

I Fair Løsning regnes på den langsigtede økonomiske 
holdbarhed – og ikke virkning på budgettet i året 2020. 
Tages der højde for at effekterne af højere uddannelses
niveau ikke er slået fuldt ud igennem vurderes det, at 
værdien af forslagene kun er 21,5 mia. kr. i 2020. 

Til gengæld indeholder Fair Løsning en række forslag, 
der har positiv budgetvirkning i 2020 – men ikke bety
der noget for den langsigtede økonomiske holdbarhed. 
Det drejer sig især om den fremrykkede pensionsbe
skatning, der følger af forslaget om et mere omfattende 
loft over det årlige indskud på pensionsordninger til 
også at gælde alle pensionsordninger. Når midler ikke 
længere kan indskydes på pensionsordninger, kommer 
de til beskatning her og nu – frem for når de hæves. Det 
vurderes, at fremrykningen af pensionsbeskatningen 
giver et øget provenu på 5,6 mia. kr. i 2020.

Herudover foreslår Socialdemokraterne og SF, at rege
ringens varslede lettelse af topskatten i 2014 udskydes 
til der er råd til den, hvilket først kan komme på tale 
efter 2020.
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Som konsekvens af fremrykningen af offentlige investe
ringer på 10 mia. kr. til 2012 reduceres de offentlige 
investeringer – alt andet lige – med 1 mia. kr. om året 
fra 20132022; altså også i 2020.  I alt vil der være mid
lertidige effekter fra Fair Løsning på det offentlige bud
get på 8,6 mia. kr. i 2020.

Desuden fastholder Socialdemokraterne og SF en række 
elementer fra regeringens ”Genopretningspakke”. Disse 
elementer beløber sig i alt til 7,6 mia. kr. Det drejer sig 
først og fremmest om manglende regulering af satser i 
skattelovgivning fra 2011 til 2013 (de såkaldte § 20 re
guleringer) – og udvidelsen af perioden for arbejdsgiver
nes sygedagpengebetaling. Hertil kommer en række 
mindre forslag bl.a. vedrørende leasingbiler, rente på 
indfrosset ejendomsskat mv. jf. tabel 2.3.

Når Socialdemokraterne og SF afskaffer hovedparten af 
regeringens genopretningspakke forsvinder kravet om 
nulvækst eller i realiteten lavere realvækst i det offent
lige forbrug i de kommende år. I 2011 planlagde regerin
gen før Genopretningspakken med en realvækst i det 
offentlige forbrug på 1,0 pct. Efter vedtagelsen af Gen
opretningspakken oplyste regeringen, at den havde 
sænket skønnet for realvæksten i det offentlige forbrug 
til 0,6 pct. i 2011, som følge af Genopretningspakken. 
Det betyder, at Genopretningspakken isoleret har redu
ceret realvæksten i det offentlige forbrug med 0,4 pro
centpoint – svarende til 2,1 mia. kr. i 2011, som vist i 

tabel 5.2. Samtidig er realiteten, at regeringen har valgt 
at udskyde valgudskrivelsen så meget, at de fleste ele
menter fra en Fair Løsning først kan træde i kraft fra 
2012. 

Det betyder, at udgangspunkter for Fair Løsning 2020 er 
et lavere niveau for det offentlige forbrug end tidligere 
forudsat, hvilket isoleret bidrager til at forbedre det 
strukturelle budgetunderskud. 

I relation til tabel 5.2 skal det bemærkes, at regeringen 
senere har nedjusteret målet for realvæksten i det of
fentlige forbrug yderligere til 0,3 procent i 2011. Det 
skal ikke ses som udtryk for Genopretningspakkens 
virkninger, men skal alene neutralisere effekten af, at 
realvæksten i det offentlige forbrug i 2010 var højere 
end forventet. 

Endelig indgår i ”Fair Løsning 2020” virkningen af en 
række arbejdsmarkedspolitiske initiativer, der peger 
frem mod 2020. Fair Løsning var oprindelig formuleret 
som en plan for en 4 års periode – 20112014. Med en 
længere tidshorisont er det muligt at øge arbejdsstyr
ken yderligere. I alt bidrager disse arbejdsmarkedspoliti
ske initiativer med 7,4 mia. kr. – svarende til en stigning 
i beskæftigelsen på 27.000 personer frem mod 2020.

Det drejer sig først og fremmest om en mere ambitiøs 
integrationspolitik, der sigter mod at øge beskæftigel
sen med yderligere 10.000 personer frem mod 2020 i 

tabel 5.2: realvækst I det oFFentlIge Forbrug, 2010-2015 (pct.)

 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2015 – før genopretningspakken 1,0 1,0 1,0 0,75 0,75 0,75

Efter genopretningspakken, maj/august 2010 0,0 0,6 0,5 -0,25

Realvækst i offentligt forbrug 2010-2020, feb. 2011 1,0 -0,3 0,3 -0,3 0,75 0,75

Kilde: Finansministeriet, diverse redegørelser og svar til Folketinget, 2010-2011.
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forhold til regeringens plan. Det er en ambitiøs målsæt
ning, men bestemt realistisk på baggrund af det store 
potentiale bedre integration indeholder.

Endvidere forventer Socialdemokraterne og SF, at bedre 
forebyggelse kan øge arbejdsstyrken med mindst 5.000 
personer i 2020. Den forstærkede forebyggelsesindsats 
skal ses på baggrund af de initiativer Socialdemokra
terne og SF allerede med Fair Forandring reserverede 
2 mia. kr. årligt til og den højere afgift på cigaretter, 
usund mad mv. Socialdemokraterne og SF har ikke tidli
gere indregnet positive bidrag fra disse initiativer, men 
med et 10årigt perspektiv er det fuldt ud realistisk.  

Socialdemokraterne og SF stiller sig ganske enkelt ufor
stående overfor, at regeringen planlægger med en net
toledighed på 100.000 personer frem mod 2020, som 
det fremgår af regeringens 2020plan. De seneste års 
erfaringer viser klart, at ledigheden kan bringes betyde
ligt længere ned – vel at mærke også uden, at lønstig
ningstakt og inflation øges. Hvis blot ledigheden kan 
nedbringes til 90.000 personer i 2020 vil det give en for
bedring af det offentlige budget på 3 mia. kr. Socialde
mokraterne og SF vil langt hellere reducere ledigheden 
end skære i efterløn og folkepension.65

Under den sidste højkonjunktur lykkedes det rent fak
tisk at nedbringe ledigheden til under 50.000 personer. 
Det kan godt være, at det mål ikke kan nås igen – men 
at afskaffe efterløn og skære i folkepensionen samtidig 
med, at man planlægger med 100.000 ledige, virker 
uigennemtænkt.

Forslaget om at begrænse daginstitutionernes lukke
dage, der er finansieret indenfor rammerne af realvæk
sten i det offentlige forbrug, vil kunne øge beskæftigel
sen med 2.000 personer. Det er dokumenteret af 
regeringens familie og arbejdslivskommission. 

Samlet giver disse nye initiativer en forbedring af det 
offentlige budget med 7,4 mia. kr. frem mod 2020. Sam
men med de øvrige initiativer giver det en forbedring af 

FIgur 5.1: sIkrIng aF strukturel balance I 2020
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Kilde: Finansministeriet, 2011 og tabel 5.1.

det offentlige budget med 47,2 mia. kr. i 2020, hvorved 
der sikres strukturel balance.

I figur 5.1 er vist, hvordan VK planlægger at skaffe ba
lance på det offentlige budget i 2020 i sammenligning 
med Socialdemokraterne og SF. 
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FIgur 5.2: Forøgelse aF det oFFentlIge Forbrug I Forhold tIl 2011

Mia. 2011-kr.
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Kilde: Se tabel 5.4.

BOKS 5.1: FINANSPOLITISK HOLDBARHED, STRUKTURELT UNDERSKUD OG 
MIDLERTIDIGE EFFEKTER I 2020-PLANERNE

Den strukturelle saldo er et mål for, hvor 

stort den offentlige sektors underskud 

eller overskud vil være hvert år, hvis der 

hverken er højkonjunktur eller økono-

misk krise, men noget midt imellem, en 

slags gennemsnitlig konjunktursitua-

tion. I 2020 forventer Finansministeriet 

et strukturelt underskud på 47 mia. kr. 

Den strukturelle saldo for et enkelt år 

siger ikke noget om, hvorvidt finanspoli-

tikken er holdbar på lang sigt. Holdbar-

heden i økonomien beregnes ud fra den 

offentlige saldo over mange år (forenklet 

sagt som et gennemsnit). Der kan altså 

godt være flere årtier, hvor der er under-

skud, hvis bare der er overskud i de ef-

terfølgende årtier, og disse overskud er 

så meget større, at der også kan betales 

renter af gælden fra de første årtier med 

underskud. 

Dette er netop situationen i Danmark, 

hvor økonomien på det lange sigt er næ-

sten holdbar, men hvor vi uden en yderli-

gere indsats står overfor flere årtier med 

stadig større strukturelle underskud. Det 

vil betyde en hurtig stigende offentlig 

gæld, som kan betyde ubehageligt høje 

renter og i sidste ende direkte vanskelig-

heder med at skaffe tilstrækkelige lån. 

Det er ikke den vej vi skal gå.

Hertil kommer, at EU’s Stabilitets- og 

Vækstspagt har lagt strammere rammer 

for finanspolitikken end dem, der følger 

af kravet om langsigtet holdbarhed, så 

man ikke må sigte mod strukturelle un-

derskud større end ½ pct. af BNP på 

mellemlangt sigt, dvs. 5 år66. Regeringen 

har opstillet målsætningen om struktu-

rel balance i 2015 med Genopretnings-

pakken og med Reformpakken 2020 ud-

videt målsætningen til også at gælde 

strukturel balance i 2020.

REGERINGENS FINANSIERING AF 

STRUKTUREL BALANcE MED MIDLERTI-

DIGE EFFEKTER

I Finansministeriets beregning af den 

strukturelle saldo i 2020 er indregnet alle 

indtægter og udgifter, der følger af den 

eksisterende lovgivning, herunder også 

midlertidige indtægter. Forårspakke 2.0 

finansieres delvist med et loft over skat-

tefradrag for pensionsindbetalinger til 

ratepensioner på 100.000 kr., som bety-

der, at der vil være fremrykket skatte-

provenu på knap 4 mia. kr. i 2020 67. Det 

er altså skatteindtægter, som flyttes fra 

et tidspunkt senere end 2020 til 2020, så 

der kommer tilsvarende færre penge i 

statskassen efter 2020. 

Socialdemokraterne og SF vil på helt til-

svarende vis lukke hullet på 47 mia. kr. 

med både varige og midlertidige finan-

sieringskilder. Socialdemokraterne og SF 

udvider loftet over skattefradrag for 

pensionsindbetalinger til også at gælde 

indbetalinger til livrenter. Det giver 5,6 

mia. kr. i fremrykket provenu i 2020. So-

cialdemokraterne og SF vil endvidere ud-

skyde forhøjelsen af topskattegrænsen, 

der er en del af Forårspakke 2.0, til efter 

2020 og vækstpakken, hvor vi fremryk-

ker investeringer for 10 mia. kr. i 2011, 

betyder, at der skal investeres 1 mia. kr. 

mindre i 2020.
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tabel 5.4: årlIg realvækst I det oFFentlIge Forbrug 2010-2020, pct.

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-2020 

Realvækst i offentligt forbrug før 
genopretningspakken

1,0 1,0 0,75 0,75 0,75  

Realvækst i offentligt forbrug, feb. 2011 1,0 -0,3 0,3 -0,3 0,75 0,75 0,9

S-SF 1,0 -0,3 1,4 1,4 1,4 1,4 0,9

Note: Regeringen forudsætter som udgangspunkt en realvækst i det offentlige forbrug på 0,9 pct. Dvs. før besparelser.

Kilde: Diverse svar, 2020-plan, 2011 og egne beregninger.

I Fair Løsning blev det endvidere vist, at når der blev 
taget højde for besparelser og løbende produktivitets
forbedringer kan den borgernære service forbedres med 
op til 2 pct. pr. år.

I tabel 5.4 er vist rammerne for realvækst i det offent
lige forbrug frem til 2020 – som de senest er opgjort af 
Finansministeriet i regeringens 2020plan. Realvæksten 
er 0,9 pct. årligt fra 2016 til 2020.

Socialdemokraterne og SF har en højere realvækst i det 
offentlige forbrug end VKregeringen fra 2012 til 2015 
– hvor realvæksten er på 1,4 pct. årligt. Samlet set giver 
det et offentligt forbrug, der er ca. 21 mia. kr. højere end 
VK planlægger i 2015 – jf. figur 5.2. 

Det er nødvendigt for at sikre ressourcer til de initiativer 
Socialdemokraterne og SF har annonceret – og det giver 
også mulighed for at foretage nogle af de reformer og 
investeringer, der på længere sigt giver mulighed for at 
forbedre velfærden for den almindelige borger også med 
en mere afdæmpet realvækst i det offentlige forbrug. 

Dette sammenholdt med at budgetunderskuddet skal 
afvikles, er baggrunden for, at Socialdemokraterne og 
SF har lagt sig på en beskeden realvækst på kun 0,9 pct. 
fra 2016 til 2020. Dette er regnet før konkrete besparel
ser, og svarer til regeringens 2020plan, hvor væksten er 
0,9 pct. før indregning af forsvarsbesparelser. Det er dog 
en bærende forudsætning, at der i perioden frem til 
2016 er mulighed for at foretage systematiske reformer 
og investeringer i centrale velfærdsområder – blandt 
andet i form af flere penge til folkeskolen og til forebyg
gelse som forventes at betyde, at udgiftsbehovet for 
specialundervisning henholdsvis sundheds og plejeud
gifter bliver reduceret. Dermed bliver en vækst på 0,9 
pct. forenelig med målsætningen om klare velfærdsfor
bedringer for alle.

tabel 5.3: råderum tIl oFFentlIgt Forbrug 2012-2015, mIa. 
kr. (2011)

mIa. kr.

Planlagt realvækst før Genopretningspakken 2012
2013 (1 pct. i 2012 og 0,75 pct. i 2013)

9,1

Planlagt realvækst før Genopretningspakken 2014
2015 (0,75 pct. om året)

8,0

Fra Fair Forandring til offentligt forbrug, jævnfør 
tabel 2.1.

12,2

Besparelser ikke anvendt til budgetunderskuddet* 2,3

I alt 31,6

s-sF målsætning 2012-2015 – 1,4 pct. pr. år 29,7

Ikke disponeret overskud 1,9

* I Fair Løsning anvises besparelser for 4 mia. kr. Heraf anvendes 
1,7 mia. kr. til at reducere budgetunderskuddet jf. tabel 5.1 og 
2,3 mia. kr. reserveres offentligt forbrug.

5.4 ForudsætnInger 
vedr. oFFentlIge 
 udgIFter og skatter 
Frem mod 2020

I Fair Løsning fastlagde Socialdemokraterne og SF en 
realvækst på 1,4 pct. årligt i en 4årig periode – nu 2012
2015 jf. ovenfor. Det er en beskeden realvækst, selvom 
den er væsentlig højere end den regeringen havde plan
lagt med – selv før den gennemførte Genopretningspak
ken. Realvæksten er opgjort før en række konkrete spa
reforslag.

I tabel 5.3 er vist, hvordan en realvækst på 1,4 pct. i det 
offentlige forbrug er finansieret. Udover de almindelige 
rammer for offentligt forbrug – før Genopretningspak
ken – indgår også øgede skatteindtægter fra Fair Løs
ning på i alt 12,2 mia. kr. samt et bidrag fra besparelser 
for 2,3 mia. kr.
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digt, at de – ligesom det i forvejen sker for energiafgif
terne – fra 2015 reguleres i takt med almindelige pris
udvikling. Der er ikke tale om en real afgiftsforhøjelse, 
blot en korrektion for inflationen. Det skal præciseres, 
at vi ikke hæver andre afgifter – dog har Socialdemokra
terne og SF tilsluttet sig regeringens mål om, at energi
afgiftsprovenuet ikke skal forringes i takt med omlæg
ning til klimavenlige energiformer.

Endvidere vil en arbejdsmarkedsreform, der forenkler 
indsatsen overfor dagpengemodtagerne og sikrer en 
klar arbejdsdeling mellem jobcentre og akasser, på sigt 
kunne reducere de administrative udgifter, ligesom den 
lavere ledighed og rigtig uddannelse til ufaglærte på 
fulde dagpenge begrænser behovet for aktivering. Det 
forventes, at der kan spares 1,0 mia. kr. i 2020.

Initiativerne i forhold til digitalisering vil kunne spare 1,0 
mia. kr. på sigt. Det er et endog meget forsigtigt skøn. 

tabel 5.5: nye InItIatIver og øget FInansIerIng, 2020

mIa. kr.

1. udgifter

1.1 Afskaffelse af lave kontanthjælpsydelser og 
sygedagpengebegrænsning

0,6

1.2 Uddannelse på dagpenge 2,5

1.3 Bedre integration 0,2

1.4 Højere niveau for offentligt forbrug fra 2015 1 1,0

1.5 Ny sikkerhedspolitik 
 (primært inden for ulandsrammen)

1,5

I alt (1.1-1.5) 5,8

2. Indtægter

2.1 Indeksering af afgifter på sundhed fra 
2016-2020

1,3

2.2 Forenklet aktiveringsindsats og mindre 
administration i aktiveringsindsatsen

1,0

2.3 IT-digitalisering 1,0

2.4 Styrket bekæmpelse af ”transfer-pricing” 1,0

2.5 Ikke disponeret overskud – jf. tabel 5.3 1,9

2.6 Besparelser i forsvaret 2,0

I alt (2.1-2.6) 8,2

overskud/reserve (2.-1.) 2,4

Note: 
1: Socialdemokraterne og SF har højere realvækst i det offentlige 

forbrug frem til 2015 – jf. figur 5.1, hvorfor det offentlige 
forbrug målt i kroner også efter 2015 vil stige lidt mere end 
regeringen planlægger. 

2: Socialdemokraterne og SF sparer i Fair Løsning i alt 4 mia. kr.. 
Af disse anvendes 1,7 mia. kr. til at mindske 
budgetoverskuddet, hvorfor det resterende provenu ikke er 
udmøntet.

Kilde: S-SF, egne beregninger, 2011.

I tabel 5.5 er der endvidere vist en række initiativer, der 
ligger udover den almindelige ramme for det offentlige 
forbrug, og hvordan disse finansieres. Det drejer sig 
konkret om afskaffelsen af de lave kontanthjælpsydel
ser og varighedsbegrænsningen på sygedagpenge, ud
dannelse på dagpenge for ufaglærte m.fl., umiddelbare 
udgifter i forbindelse med bedre integration samt udgif
ter til en ny sikkerhedspolitik. Hertil en lidt teknisk post 
jf. et lidt højere niveau for det offentlige forbrug fra 
2015 til 2020. 

Initiativerne finansieres ved en række indtægter, der 
først og fremmest vil kunne høstes i perioden efter 
2015.

Det drejer sig for det første om indeksering af giftskat
ter og sundhedsafgifter efter 201568. I Fair Forandring 
hæves en række af disse sundhedsafgifter, og hvis den 
forebyggende værdi ikke skal udhules, er det nødven

BOKS 5.2: FINANSIERING AF RÅDE-
RUM TIL  OFFENTLIGT FORBRUG

Man kan også komme til resultatet i tabel 5.3 på en 
anden måde, hvor man tager udgangspunkt i, at 
VKO med Genopretningspakken mv. har 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 
Socialdemokraterne og SF vil fjerne. Dermed er man 
tilbage til situationen før Genopretningspakken, 
hvor væksten i det offentlige forbrug var fastsat til 
17,1 mia. kr.

Oveni det beløb bruger Socialdemokraterne 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 kon
krete spareforslag (de 2,3 mia. kr. minus overskud 
på 1,9 mia. kr.)

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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En målrettet indsats i forhold til multinationale virk
somheder, der ikke betaler skat i Danmark, vil på sigt 
kunne indbringe 1,0 mia. kr. mere end Socialdemokra
terne og SF hidtil har foreslået i Fair Forandring. Det be
mærkes, at der er tale om en nettoindtægt, der selvsagt 
fordrer, at der tages initiativer til en styrket indsats i 
forhold til multinationale selskaber.

Socialdemokraterne og SF mener på linie med regerin
gen, at der fra 2015 kan spares 2 mia. kr. på de samlede 
forsvarsudgifter.

Endelig skal det bemærkes, at de nye initiativer giver et 
ikke disponeret overskud på 2,4 mia. kr. (hertil kommer 
0,2 mia. kr. fra tabel 5.1). Dette er vel at mærke efter, at 
der er taget højde for et højere offentligt forbrug på 
knap 22 mia. kr. – og anvendt 47 mia. kr. til at reducere 
budgetunderskuddet. I overstående er der ikke indreg

FIgur 5.3: prIorIterede områder I FaIr løsnIng 2020 (årlIg udgIFt ved Fuld IndFasnIng)
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Note: Figuren er ikke udtømmende.
Kilde: Egne beregninger.

net rentegevinsten ved, at det offentlige underskud i 
Fair Løsning 2020 reduceres hurtigere end i regeringens 
plan, og at gælden derfor vil være lavere jf. figur 5.5 og 
5.6. Rentegevinsten er i størrelsesorden 12 mia. kr. i 
2020 afhængig af den præcise indfasning af Fair Løs
ning 2020.

I figur 5.3 er vist nogle af de højt prioriterede områder, 
hvor den offentlige service kan forbedres, når Genopret
ningspakken afskaffes – og der sikres finansiering af 
højere realvækst i det offentlige forbrug mv.
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5.5 samlet oversIgt over 2020-udFordrIng,  
nye InItIatIver og FInansIerIng heraF

Figur 5.4 viser, hvordan Socialdemokraterne og SF 
 skaffer finansiering til at lukke hullet på 47 mia. kr. i 
2020, til alle nye initiativer og samtidig sikrer et 

 overskud i 2020. Af overskuelighedshensyn er en række 
poster samlet. Fx optræder alle spareforslag i én blok.

FIgur 5.4: underskudsdæknIng, nye InItIatIver og FInansIerIng I 2020
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Note: Posten fremrykket pensionsbeskatning mv. omfatter også indeksering af sundhedsafgifter, tilbageløb fra fremrykning af investeringer, 
provenu fra indsats mod transferpricing samt udskydelse af topskattegrænseforhøjelsen.
Kilde: Egne beregninger.
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5.6 manglende realIsme  
I regerIngens  
2020-plan

VK har med Genopretningspakken – og forslagene om 
afvikling af efterlønnen og en højere folkepensionsalder 
valgt primært at forsøge at skabe balance på det offent
lige budget gennem endnu flere nedskæringer.

BOKS 5.3: DE BORGERLIGES HOLD-
NING TIL SKATTELETTELSER

Der er en meget stor risiko for, at de Konservative endnu en-

gang vil kræve store, ufinansierede skattelettelser, og få 

held med sit krav, hvilket vil slå endnu et hul i statskassen. 

Skatteminister Peter Christensen har ikke afvist tanken om 

skattelettelser. Hertil kommer, at hvis Liberal Alliance bliver 

nødvendige for et borgerligt flertal (hvad alt tyder på, hvis 

folketingsvalget skulle få det ulykkelige resultat, at regerin-

gen fortsætter) vil kravet om skattelettelser blive fremført 

som ultimativt overfor regeringen (det så vi allerede i novem-

ber 2010, hvor Liberal Alliance så ikke var en nødvendig del 

af flertallet). For at sætte tingene i perspektiv minder vi om, 

at de Konservative ønsker lettelser på 35 mia. kr., mens Libe-

ral Alliance har krævet først 40 og så 70 mia. kr. i lettelser.

”Skatten skal ned med 35 mia. kr.”
Carina Christensen i Berlingske 2. februar 2011

”Jeg vil ikke udelukke det” 
Peter Christensen om muligheden for at  

sætte skatten ned til Altinget.dk, 30. marts 2011.

”Liberal Alliance vil over de kommende otte år give dan-

skerne massive skattelettelser for i alt 70 mia. kr.”
Anders Samuelsen i Berlingske, 15. marts 2011.

”Hvis det står til os, skal det store råderum, man har tænkt sig 

at bruge på øgede offentlige udgifter, gå til skattelettelser” 
Simon Emil Ammitzbøll i Politiken, 6. maj 2011

Socialdemokraterne og SF har først og fremmest valgt 
arbejdsvejen. Flere i arbejde sikrer højere indkomster, 
højere skatter og færre på indkomstoverførsler.

VK hævder ofte, at sparevejen er langt mere konkret 
end arbejdsvejen. Man får ligefrem det indtryk, at pen
gene allerede er i kassen. Det er imidlertid noget af en 
tilsnigelse.

• For det første bygger løsningen på, at regeringen stort 
set kan holde nulvækst i det offentlige forbrug fra 
2010 til 2013. 

• For det andet forudsætter regeringen, at den kan 
skaffe en budgetforbedring på 3 mia. kr. ved SU- og 
førtidspensionsreformer. Disse reformer er på ingen 
måde vedtaget – og kan ikke blive det inden et valg. 
Der er fremlagt forslag til besparelser på SU, men det 
er fortsat uafklaret hvilke besparelser, der skal løftes 
af førtidspensionister og personer på fleksjob. 

• For det tredje vil en vedtagelse af tilbagetræknings
forliget efter et valg sandsynligvis kræve, at Liberal 
 Alliance lægger stemmer til, hvilket vil udløse krav om, 
at en betragtelig del af provenuet bruges til skatte
lettelser, fremfor til at styrke de offentlige finanser.

Samlet set kan det meget let vise sig, at VK reelt ikke 
har nogle konkrete, realistiske initiativer til at lukke hul
let i statskassen med. Det er sådan set mere sandsyn
ligt, at det endnu engang ender med ufinansierede 
skattelettelser. 2020planen har langt fra udelukket 
denne mulighed jf. nedenstående boks. Hertil kommer, 
at regeringen har varslet et vækstudspil, hvor det på 
forhånd ikke er udelukket, at der er skattelettelser.

Socialdemokraterne og SF’s alternativ til nedskærings
vejen er arbejdsvejen. Når hovedproblemet er, at vi har 
tabt produktion og arbejdspladser, er løsningen først og 
fremmest at skabe ny produktion og nye arbejdspladser 
– ikke at forsøge at spare sig ud af problemerne. 

Vores vækst og beskæftigelsesstrategi skal bringe Dan
mark tilbage i fuld beskæftigelse til gavn for den en
kelte – men også som løsningen på det budgetunder
skud VK har skabt.
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tabel 5.6: stIgnIng I beskæFtIgelsen Fra 2010 tIl 2020

vk s-sF

Uden nye reformer 46.000 46.000 Uden nye reformer

Reformpakke 2020 89.000 -13.000 Annullering af dagpengereform

70.000 Trepartsforhandlinger

20.000 Hurtigere og mere uddannelse

27.000 Øvrige arbejdsmarkedstiltag

I alt VK 135.000 150.000

Anm.: Det antages her, at beskæftigelsen ikke påvirkes af forslaget om rigtig uddannelse til ufaglærte.
Kilde: Reformpakken 2020, s. 55 og 120 samt egne beregninger.

FIgur 5.5: strukturel balance
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5.7 vIrknInger på 
 arbejdsstyrke og 
 beskæFtIgelse

Vores plan øger beskæftigelsen både på kort og længere 
sigt, og i takt med at Danmark kommer i et selvbærende 
opsving og arbejdsløsheden bliver nedbragt, bliver det 
nødvendigt, at vi arbejder mere for at sikre velstand og 
velfærd. Det skal sikres gennem en trepartsaftale, ved et 
højere uddannelsesniveau, hurtigere studieafslutning, 
samt ved lavere ledighed, bedre integration, styrket fore
byggelse og færre lukkedage. 

Det er Socialdemokraterne og SF’s overordnede mål, at 
150.000 flere kommer i arbejde frem til 2020, jf. tabel 
5.6. Regeringen forventede med Reformpakke 2020 en 
stigning i  beskæftigelsen på 135.000. Med tilbagetræk
ningsforliget er dette tal reduceret med ca. 5.000. I 
begge tilfælde skal størstedelen af stigningen ske i den 
private sektor. Men her er en væsentlig forskel: 

Regeringens politik er baseret på en antagelse om, at 
jobbene kommer af sig selv, når blot arbejdskraften er 
til stede. Den antagelse holder kun på lang sigt. Der er 
ingen grund til at tro, at der af sig selv vil være kommet 
job nok i 2020 – især ikke eftersom stigningen i arbejds
styrken i Reformpakke 2020 overvejende sker i den sid
ste del af perioden. Det giver en stor risiko for at rege
ringens tilbagetrækningsreform og øvrige politik 
hovedsageligt fører til høj arbejdsløshed og dermed un
derskud i 2020.

Omvendt vil vi gennem en kickstart, en vækstpakke og 
en aktiv erhvervspolitik sikre, at der skabes job i takt 
med, at arbejdsstyrken vokser. Vores massive satsning 
på uddannelse vil endvidere bidrage til, at arbejdskraf
ten har de kvalifikationer, som de job kræver. Dermed 
vil de 150.000 flere i arbejde blive en realitet i 2020.

BOKS 5.4: INDFASNING AF INITIATI-
VERNE I FAIR LøSNING 2020

Bortset fra vækstrammerne for det offentlige forbrug er ind-

fasningen af Fair Løsning 2020 ikke lagt helt præcist fast. 

Det ligger dog fast, at alle kryds (omtalt i kapitel 2 og tabel 

2.1) indfases fuldt ud (men gradvist) i løbet af den første re-

geringsperiode dvs. 2012-2015. Det samme gælder stort set 

for de konkrete spareforslag. Nedskæringerne i Genopret-

ningspakken vil blive fjernet med virkning fra 2012 (i over-

ensstemmelse med tabel 2.3). 

Beregningsteknisk er forudsat, at de 15 mia. kr. fra treparts-

forhandlingerne får virkning gradvis fra 2014 til 2017. Der-

med illustreres også, at pengene fra trepartsforhandlingerne 

på ingen måde er nødvendige for at finansiere udgifter i Fair 

Løsning 2020, før pengene er skaffet. De øvrige arbejdsmar-

kedstiltag antages – ligeledes beregningsteknisk – at få virk-

ning gradvist (lineært) fra 2013 til 2020.

5.8 FaIr løsnIng 2020 I 
Forhold tIl reForm-
pakke 2020

I dette afsnit sammenlignes Fair Løsning 2020 og rege
ringens 2020plan. 

Tilbagetrækningsforliget ændrer ikke afgørende på tal
lene, 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 min
dre i 2012 end beskrevet nedenfor. Der vil fortsat være 
tale om strukturelle underskud i hvert fald frem til 2018.

I figur 5.5 er vist udviklingen i det strukturelle budget
underskud i Fair Løsning 2020 sammenlignet med rege
ringens plan. Som det fremgår afvikles budgetunder
skuddet væsentligt hurtigere i Fair Løsning 2020 – og 
der vil kun være et strukturelt budgetunderskud i 2012, 
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hvor budgettet belastes af forslagene om straksafskriv
ning for maskininvesteringer og fremrykning af offent
lige investeringer. 

Herudover fremgår det at:

• Fair Løsning 2020 indebærer år for år en bedre struk-
turel balance end Reformpakken 2020. Det skyldes 
primært, at tilbagetrækningsreformen direkte forvær
rer den strukturelle balance til og med 2015, og at 
dens finansieringsbidrag først kommer over 10 mia. 
kr. i 2018. Derimod indfases en stor del af finansierin
gen af Fair Løsning 2020 i de første år.

FIgur 5.6: udvIklIng I oFFentlIg nettogæld uden 
konjunktur- og aktIvItetsvIrknInger
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Kilde: Finansministeriet, 2011 og egne beregninger.

BOKS 5.5: FORKLARING PÅ GÆLDS-
UDVIKLINGEN I DE TO PLANER

Gældudviklingen er klart bedre med Fair Løsning 2020 end 

med Reformpakken 2020.

Den ene årsag hertil er, at den strukturelle balance år for år 

er bedre i  Fair Løsning 2020 jævnfør figur 5.5.

Den anden årsag vedrører karakteren af de to planers 

2012-engangsbelastninger af de offentlige finanser: 

For Socialdemokraterne og SF’s initiativer er der tale om be-

lastninger, der modsvares af en forbedring af statsfinan-

serne i de efterfølgende år: 

• De fremrykkede offentlige investeringer på 10 mia. kr. i 

2012 modsvares af en reduktion af investeringerne på 1 

mia. kr. de efterfølgende 10 år.

• Investeringsvinduet betyder, at afskrivningerne er lavere i 

de efterfølgende år. Fra 2013 til 2020 vil der være tale om 

mindreafskrivninger svarende til i alt ca. 90 pct. af meraf-

skrivningerne i 2012. 

For regeringens plan er der tale om udbetaling af efterløns-

bidrag på 25,5 mia. kr. i 2012. De penge kommer ikke ind 

igen i de følgende år.

I figur 5.6 er virkninger på arbejdsløshed og vækst (aktivi-

tets- og konjunkturvirkninger) ikke indregnet. En Fair Løs-

ning 2020 indeholder en kickstart af dansk økonomi med et 

hurtigere fald i arbejdsløsheden. Indregner man disse virk-

ninger, vil man få et hurtigere fald i gælden, men slutresul-

tatet vil være nogenlunde det samme.

• Bedre strukturel balance betyder også, at Fair Løsning 
2020 bidrager mere til holdbarheden af de offentlige 
finanser end Reformpakken 2020. I forvejen skulle 
også Reformpakken 2020 sikre, at de offentlige finan
ser er mere end holdbare.

• Reformpakken 2020 forbedrer den strukturelle ba
lance med mere end 1,5 procentpoint af BNP fra 2010 
til 2013. Fair Løsning 2020 forbedrer den strukturelle 
balance med yderligere ca. 8 mia. kr. i 2013 svarende 
til knap 0,5 pct. af BNP. Dermed overopfyldes EU’s 
henstilling.

• Reformpakken 2020 opnår ikke strukturel balance i 
2015, selvom regeringen i forbindelse med Genopret
ningspakken fra maj 2011 gjorde dette til ”det cen
trale mål” for finanspolitikken69. Med Fair Løsning 
2020 opnås strukturel balance i 2015.

Som nævnt ovenfor giver Fair Løsning 2020 også et 
strukturelt overskud i 2020, så Fair Løsning 2020 opfyl
der – modsat Reformpakken 2020 – alle de krav som 
regeringen har stillet til finanspolitikken.

Figur 5.6 viser udviklingen i statens nettogæld i de to 
planer. Det fremgår, at mens Reformpakken 2020 inde
bærer en fortsat stigende gæld, der først stabiliseres i 
2020 – selvom vi jo ikke kan låne os til velfærd – så fal
der gælden med Fair Løsning 2020 allerede fra 2013 
(forudsat en normalisering af konjunktursituationen). 
Det er forklaret nærmere i boks 5.5.
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