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Med dette forslag viser SF, at det inden for de givne økonomiske rammer kan lade sig gøre at gøre Danmark grønnere,
mere trygt og rigere. Grønnere gennem en forstærket indsats på klima og miljøområdet, hvor begrænsede midler
kan gøre en stor forskel. Mere trygt gennem en realistisk
prioritering af velfærdsområdet og ikke mindst vores børn
og unge: Vores daginstitutioner, folkeskoler og det øvrige
uddannelsessystem. Men også ved at fjerne de fattigdomsydelser, som mere end noget andet øger utrygheden også
for alle dem, der risikerer at ende på kontanthjælp. Og rigere ved at skabe flere produktionsarbejdspladser gennem
erhvervspolitikken, men også gennem at uddanne flere
bedre og gennem en ambitiøs grøn omstilling, der jo netop
har vist sig at skabe tusindvis at job i hele landet.
Vi kan blive rige uden grådighed. Der er ingen grund til at
give de bedst stillede endnu flere penge gennem topskattelettelser, lavere pris på de dyreste biler mv. Til gengæld
er der alt mulig grund til at begrænse social dumping, hvor
tvivlsomme firmaer tjener godt på underbetaling af arbejdskraften, og til at begrænse skattesnyd- og unddragelse,
hvor især de rigeste rager til sig på andres bekostning.
Et finanslovsforslag går kun et år frem. SF har tidligere
fremlagt økonomiske udspil, der går længere frem i tiden,
herunder en 2025-plan.

Vi kan blive
rige uden
grådighed

RIGERE UDEN GRÅDIGHED
ÆNDRINGSFORSLAG TIL FINANSLOVEN 2017

3

TABEL 1. SF’S FINANSLOVSUDSPIL FOR 2017
UDGIFTSFORSLAG
Ordentlig velfærd i kommunerne
Tid til sundhed
Ordentlig uddannelse og løft af erhvervsskolerne
Flere produktionsjob - klog erhvervspolitik
Et grønnere Danmark
Afgiftsstop for elbiler
Vedligehold jernbanen
Afskaf fattigdomsydelserne
Løft arbejdsmiljøet
Stop social dumping
Stop skatteunddragelse og indkræv gæld
Bedre ulands- og klimabistand

MIO. KR
1.500
450
1.150
100
400
60
50
1.193
100
150
320
500
5.973

FINANSIERING		
Spareforslag
935
- differentieret behandlingsgaranti
450
- færre uddannelsesreklamer
60
- begrænsning af konsulentydelser
325
- effektiv erhvervsfremme
100
Vækstfondsgaranti til Maabjerg
100
Prisregulering af cigaretafgift
220
Registreringsafgift lempes ikke
250
Ikke stop for grundskyld
550
Ikke rabat til virksomhedsarvinger
200
Stop skattefiduser og inddriv gæld
1.500
Brug af reserver til jobreform II
1.153
Brug af andre reserver
1.065
5.973
Anm.: Tal er angivet efter tilbageløb og adfærd hvor det er relevant
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Ordentlig velfærd i kommunerne
Venstreregeringens aftale om kommunal økonomi for 2017
betyder nedskæringer for 500 mio. kr. samtidig med, at det
stigende antal ældre øger det kommunale udgiftsbehov
med over 1 mia. kr. Det hænger ikke sammen.
SF foreslår en supplerende aftale med kommuner om at øge
bloktilskuddet med 1,5 mia. kr. mod at kommunerne:
>> Øger antallet af voksne i vuggestuer og børnehaver.
SF’s mål er, at der i 2020 er højst 3 vuggestuebørn og
6 børnehavebørn pr. voksen
>> Løfter folkeskolen med flere tovoksen timer og bedre
tid til forberedelse fra det nyt skoleårs begyndelse i
august 2017 samt over 4 år indfaser gratis morgenmad
og et godt frokosttilbud på alle skoler
>> Fastholder og forbedrer standarden på ældreområdet
>> Indfører gratis psykologhjælp til unge i alderen
15-24 år
Psykologbistanden vil koste ca. 50 mio. kr. De resterende
penge fordeles omkring ligeligt på de tre andre formål.
Tid til sundhed
Sundhedsvæsenet er yderst presset.
SF foreslår, at den differentierede behandlingsgaranti genindføres, så de mest syge borgere kommer før i køen end de
mindre syge. Det vil frigive 450 mio. kr. som prioriteres til
blandt andet psykisk syge og et løft af fødselsafdelingerne.
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Ordentlig uddannelse
Regeringen påstår, at den vil fremtidssikre Danmark, men
den gør det modsatte gennem store omprioriteringsbidrag
– folkeskolen rammes via det kommunale omprioriteringsbidrag og de øvrige uddannelser gennem kravet om
2 pct. i årlige besparelser. I 2017 skæres der yderligere på
blandt andet produktionsskoler og gennem krav om, at man
(normalt) ikke kan tage to videregående uddannelser.
SF foreslår:

SF foreslår:
At droppe
begrænsningerne
på hvornår man
kan tage to
uddannelser.

>> At fjerne omprioriteringsbidraget på uddannelserne
(vedrørende folkeskolen se ovenfor).
>> At droppe begrænsningerne på hvornår man kan tage
to uddannelser.
>> At fjerne øvrige besparelser på ca. 125 mio. kr. SF kan
acceptere begrænsningen af et efterskoleår til 42 uger.
>> At afsætte ekstra 100 mio. kr. til erhvervsuddannelserne for at få flere unge, arbejdsløse og andre voksne til at uddanne sig for at begrænse den mangel
på faglærte, der i stigende grad vil skade industrien,
byggeriet mv. og dermed dansk økonomi.

Flere produktionsarbejdspladser – klog erhvervspolitik
En rapport om erhvervsfremmeindsatsen viser, at der er
meget store administrationsomkostninger blandt andet
fordi der er over 200 offentlige aktører.
SF foreslår en rationalisering, og at pengene herfra anvendes til at hjælpe produktionsvirksomheder til at udvikle
og afprøve nye produkter blandt andet gennem styrkelse af
EUDP og MUDP samt start på et program til udvikling af nyt,
arbejdsmiljøvenligt udstyr. Der forventes at kunne omprioriteres 200 mio. kr. årligt, og det halve i 2017.
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Et grønnere Danmark
Den nye regering vil gerne fremstå som grønnere end
Venstreregeringen. Det afspejler sig desværre ikke i de
ændringsforslag til finansloven, som den har fremlagt. For
at hjælpe den på vej – og af hensyn til miljø, klima, natur
og sundhed - har SF en række forslag til at gøre Danmark
grønnere inden for en ramme på 460 mio. kr.:

Den nye
regering vil
gerne fremstå
som grønnere
end Venstre
regeringen.
Det afspejler sig
desværre ikke
i de ændringsforslag til
finansloven,
som den har
fremlagt

>> Intelligent elforbrug: Afskaffelsen af PSO-afgiften gør
elektricitet billigere. Det vil øge elforbruget. Det er helt
centralt at mest muligt af det øgede elforbrug erstatter brug af kul, olie og gas. Det kan ske gennem brug
af el i transportsektoren og til opvarmning i form af
varmepumper. SF foreslår en pulje på 100 mio. kr. til
intelligent elforbrug og at der afsættes 60 mio. kr. til
at undgå at elbiler bliver dyrere i 2017-18 ved at droppe
den planlagte forhøjelse af registreringsafgiften.
>> Mere natur: Danmarks Naturfond tilføres ekstra 100
mio. kr.
>> Miljøpulje: Regningen for landbrugspakken betales af
landbruget selv og pengene bruges til en øget indsats for oprensning af store giftdepoter (fx Høfde 42),
sikring af grundvandboringer og etablering af en tilskudsordning for energipil på landbrugsjord med stor
kvælstofsudvaskning. Der afsættes 100 mio. kr.
>> Maabjerg Energy Concept: Der kan skaffes 1.000 job i
Vestjylland ved at give MEC en statsgaranti, så de kan
fremstille bæredygtig bioethanol. Garantien finansieres ved at afsætte penge fra Vækstfondens overskydende egenkapital.
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Bedre kollektiv trafik
Det er lykkedes at få regeringen til at erkende, at der stadig
er flertal for både Togfonden og pengene til bedre og billigere kollektiv transport. Pengene er afsat på finansloven
og vil blive udmøntet til bedre tog, busser og forhold for
cyklisterne af forligspartierne.
Regeringen har forslået at gå den modsatte vej: Den vil
spare 50 mio. kr. på Banedanmark i form af effektivise
ringer, selvom togdriften er alt andet end regelmæssig.
SF mener, at effektiviseringer bør komme pendlere og
andre passagerer til gode i form af en bedre indsats for at
forbedre jernbaneanlæggene, og vil derfor annullere besparelsen.
Afskaf fattigdomsydelserne
Mens det lykkedes SRSF-regeringen at reducere antallet
af fattige, har V-regeringen i rekordtempo øget antallet af
fattige ved at indføre kontanthjælpsloft, 225-timers-regel og integrationsydelse. Blandt andet er der udsigt til
tusindvis flere fattige børn. Regeringen erkender selv, at
beskæftigelseseffekten er meget begrænset, og SF mener,
at den på sigt er negativ – fordi børnefattigdom betyder, at
færre får en god uddannelse, et godt job og flere ender på
fx førtidspension. Det har vi ikke råd til!
Pengene fra fattigdomsydelser står – bortset fra 40 mio.
kr. – fortsat på finansloven, og afskaffelse af denne reserve
sikrer dermed finansiering af forslaget.
Styrket indsats for den danske model
Den danske model forudsætter, at vi alle sammen overholder reglerne. Ellers går det ud over velfærd, arbejdsmiljø og
solidaritet, og det skader også de virksomheder, der overholder reglerne.
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For at rette op på det vil SF:

SF afviser
også
regeringens
nidkære
nedskæring på
feriedagpengene
for syge
arbejdsløse.

>> Styrke Arbejdstilsynet: Regeringen er meget optaget
af at øge arbejdstyrken. Derfor er det gåde, at den
skærer voldsomt ned på arbejdsmiljøindsatsen; nedskæringer der koster dyrt på arbejdsstyrken – både
i form af sygdom af begrænset varighed og i form af
permanent uarbejdsdygtighed (og død). Bedre arbejdsmiljø gør også medarbejderne gladere og mere tilfredse, hvilket øger produktiviteten – som regeringen
også hævder at være optaget af. SF vil tilføre Arbejdstilsynet 100 mio. kr.
>> Indsatsen mod social dumping styrkes med 150 mio.
kr.
>> SKAT styrkes med 320 mio. kr. til bedre ligning og øget
restanceinddrivelse.
Heraf finansieres 470 mio. kr. af den reserve, der er afsat til
SKAT på finansloven.
SF afviser også regeringens nidkære nedskæring på feriedagpengene for syge arbejdsløse. Dette forslag har dog
ingen økonomiske konsekvenser i 2017.
Øget bistand
Som led i genopretning af ulands- og klimabistanden
afsættes i alt 500 mio. kr. Lars Løkke Rasmussen har tidligere lovet, at klimabistand skal ligge ud over FN’s ønske om
at landene yder mindst 0,7 pct. af BNI i ulandsbistand. Det
løfte lever hans regeringer ikke op til. Det vil være muligt
med ekstra 500 mio. kr.
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FINANSIERING
Spareforslag
SF har konkrete spareforslag for 935 mio. kr. Det omfatter:

Det
borgerlige
flertal har
siden valget
uddelt store
skattelettelser,
som der ikke
råd til.

>> 450 mio. kr. i form af differentieret behandlingsgaranti
på sygehusene, som finansierer ”Bedre tid til sundhed”
>> 60 mio. kr. i form af række reklameudgifter i uddannelsessektoren
>> 100 mio. kr. gennem færre aktører i og billigere administration af erhvervsfremmeindsatsen
>> 325 mio. kr. gennem sanering af statens dyre konsulentrapporter, hvoraf en del er overflødige, af for dårlig
kvalitet og/eller kunne være lavet af ansatte i centraladministrationen. Udover at det er dyrt, svækkes opbygningen af viden, hvilket igen øger afhængigheden
af konsulenthjælp. SF foreslår, et sparemål på 400
mio. kr. i 2017; til gengæld afsættes 75 mio. kr. til en
særlig analyseenhed i centraladministrationen
Brug af overskydende kapital hos Vækstfonden
Vækstfonden har en langt større egenkapital end forudsat i
lovgivningen. SF foreslår at en mindre del heraf afsættes til
at dække en garanti til Maabjerg Energy Concept. Forventningen er, at der ikke bliver behov for at aktivere garantien;
teknisk er afsat 100 mio. kr.
Annullering af skatte- og afgiftslempelser
Det borgerlige flertal har siden valget uddelt store skattelettelser, som der ikke råd til. SF foreslår at annullere
nogle af lettelserne:
>> Ingen fastfrysning af grundskylden i 2017
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>> Ingen yderligere lempelse af registreringsafgiften i 2017
>> Rabatten på boafgiften (arveafgiften) for virksomhedsarvinger fjernes

Statskassen
unddrages et
betydeligt
to-cifret
milliardbeløb
hvert år som
følge af
forskellige
former for
skatteundragelse
og –omgåelse.

>> Cigaretafgiften reguleres med prisudviklingen ligesom
det sker i fx Sverige og Tyskland og som foreslået af
tobaksindustrien. SF foreslår en regulering pr. 1. april
2017 svarende til den forventede stigning i nettoprisindekset fra 2014 til 2020 eller med i alt 9,3 pct.
Ved beregning af provenuet på 220 mio. kr. er taget
hensyn til grænsehandel og fald i antallet af rygere.
Bedre ligning, færre skattefiduser og hurtigere gælds
inddrivelse
Statskassen unddrages et betydeligt to-cifret milliardbeløb hvert år som følge af forskellige former for skatteundragelse og –omgåelse. Herudover sker der betydelig
skatte- og momsunddragelse i forbindelse med udenlandske firmaers arbejde i Danmark. En styrkelse af SKAT
og samarbejdet mellem SKAT og Arbejdstilsynet mod social dumping skønnes at kunne reducere dette beløb med
mindst 1 mia. kr. i 2017.
Samtidig taber statskassen store beløb på manglende inddrivelse af gæld hos borgerne, der så bliver forældede eller
u-inddrivelige. En hurtigere og sikrere inddrivelse kan spare
det offentlige for mindst 500 mio. kr. i 2017.
Brug af reserver på finansloven
SF foreslår at udmønte tre reserver på finansloven – nemlig reserven til jobreform 2, som er penge fra fattigdoms
ydelserne; reserven til kvælstofstiltag, som må dækkes
af landbrugsstøtten; samt reserven til SKAT. De to sidste
reserver er delvis udmøntet af regeringen, og SF disponerer
naturligvis kun de resterende midler.
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SF foreslår endvidere at reducere tillægsbevillingsreserven
fra 1,5 mia. kr. til et mere normalt niveau på 1,0 mia. kr. på
trods af at reserven i forvejen sjældent udnyttes fuldt ud.
Måske fordi regeringen har planer om at bruge de ekstra
penge til yderligere skattelettelser.

VI BLIVER ALLE
RIGERE UDEN GRÅDIGHED

