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De sidste mange års reformer har handlet om at øge hastigheden i sam-
fundet. Krav, omstilling, effektivisering og øget produktivitet sniger sig ind 
overalt. Det går ud over både børn, unge og voksne. Sådan kan det ikke 
blive ved, samfundet må geare ned. SF vil have ro på.  

Den Nationale Sundhedsprofil fra Sundhedsstyrelsen viste, at hver fjerde 
dansker i 2017 havde et højt stressniveau. Det er en væsentlig stigning 
på få år. Og senest er Det Nationale Stresspanel kommet med en række 
forslag, der dog desværre ikke ændrer noget grundlæggende. Det skyldes 
nok, at Stresspanelet allerede fra starten fik at vide, at deres forslag skulle 
gennemføres uden at bruge nye penge. 

Penge til at ændre er SF klar til at finde. Derfor fremsætter SF en række 
forslag for at skabe et samfund, hvor mennesker ikke bukker under med 
stress. Der skal grundlæggende ro på. 

I kampen mod stress hos både forældre og børn afsætter SF et beløb 
på 4,7 mia. kr. om året. Hertil kommer, at SF vil lave en række yderligere 
forbedringer inden for folkeskoleområdet, og at SF vil sætte yderligere 
penge af i takt med, at der ventes flere børn i de kommende år.  

SF vil have et samfund med ro på. Sådan skal det lade sig gøre:

EN MERE FLEKSIBEL HVERDAG
Mange børn vokser i dag op med fortravlede forældre, som løber mellem 
arbejdspladsen, daginstitutionerne og køledisken i Netto. Der er derfor 
behov for en række grundlæggende ændringer og rettigheder, der giver 
småbørnsfamilier mere tid og en øget fleksibilitet.  

• Ret til nedsat tid for småbørnsforældre: Forældre med børn under den 
skolepligtige alder får en ret til at gå ned i tid til 30 timer om ugen med 
tilsvarende lønnedgang. Hver forælder har ret til tre år pr. barn, mens 
enlige forsørgere har ret til seks år pr. barn. Efter endt nedsat tid, skal 
der være ret til at gå på fuld tid igen.

• Babylån: Alle småbørnsforældre med børn under den skolepligtige alder 
får adgang til et babylån fra staten på 60.000 kr. pr barn, der skal bru-
ges til at kompensere for lønnedgangen, hvis man går ned i tid. Lånet 
forrentes svarende til renten på et langsigtet obligationslån. Barnets 
forældre hæfter ligeligt for lånet, og lånet tilbagebetales løbende, når 
man er fyldt 50 år, og barnet er mindst 10 år. 

• Fleksibel arbejdstid i det offentlige: Der skal indføres mulighed for flek-
sible arbejdstider på alle offentlige arbejdspladser. Ansatte skal kunne 
gå op og ned i tid efter aftale med nærmeste leder som i den ordning, 
der er indført i Københavns Kommune. 
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• Barnets sygedage: Hvis et barn er sygt mere end 2 dage, skal forældrene have ret til dagpenge for disse dage. 
Det forudsættes at de første to dage dækkes af arbejdsgiverne, og at det er op til arbejdsmarkedsparter at 
forhandle fuld løn under barns sygedage.

• Ret til ikke at tjekke mails i fritiden: Det moderne arbejdsliv skal ikke gå ud over familien. Ansatte skal der-
for have ret til ikke at læse mails og være tilgængelige uden for arbejdstiden. Det skal give et værn mod det 
grænseløse arbejde og give medarbejderne ret til at koble fra.  
Retten skal indskrives i funktionærloven. Visse jobfunktioner, fx lederjob indenfor politi og sundhed, skal undtag-
es ligesom arbejdsmarkedets parter skal kunne aftale undtagelser.

TRYGHED OM DE MINDSTE
Gode daginstitutioner er afgørende for børns trivsel og læring. Ligesom det er vigtigt for forældrene at vide, at man 
trygt kan aflevere sit barn i daginstitutionen. Det er helt centralt for familiernes hverdag, at vuggestuer og børne-
haver fungerer. 

• Minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver: De første år af et barns liv er helt afgørende for et barns ud-
vikling og liv. SF vil indføre minimumsnormeringer, således at der til de 0-2 årige børn skal være mindst 1 voksen 
pr. 3 børn og mindst 1 voksen pr. 6 børn i børnehaverne.

• Oprykning til børnehave: Børn skal ikke gå fra vuggestue til børnehave, før børnene er klar.  
SF vil sikre, at børn ikke overflyttes, før de er fyldt 3 år, med mindre det sker efter aftale med forældrene.

• Udsat skolestart: I alt for mange tilfælde er overgangen fra børnehave til skole blevet en spareøvelse. Også her 
skal forældrene have mulighed for at udskyde barnets skolestart, hvis der er behov for det. Det skal ikke være en 
naturlov, at børn sendes hurtigt igennem systemet, hvis deres behov er nogle andre.  

ET GODT FAMILIELIV FOR ALLE
Alle fortjener gode rammer for familielivet og børn en god start i livet. Særligt vil SF sikre, at familier ikke bliver så 
pressede på økonomien, at det går ud over børnene: 

• Kontanthjælpsloftet, 225-timers reglen og integrationsydelsen skal afskaffes: Kontanthjælpsloftet, 225-timers 
reglen og integrationsydelsen1 medfører, at mange familier lever under fattigdomsgrænsen. Antallet af børn, 
der lever i familier under fattigdomsgrænsen, steg med 12.000 på ét år fra 2016-2017. Det er i dag på til 64.500. 
Desuden viser en analyse fra Finansministeriet fra april i år, at kontanthjælpsloftet selv med deres beregning-
smetoder kun har en meget lille effekt på beskæftigelsen (450 personer).

• Øget beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere: SF vil øge det ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige 
forsørgere2 med 50 pct. Fradraget var i 2019 maksimalt 22.400 kr.

• Fritidspas i hele landet: Børn og unge i udsatte familier kan havne i isolation, fordi forældrene ikke har råd til at 
betale for fritidsaktiviteter. SF vil indføre en ret for udsatte børn og unge til et fritidspas på op til 1.500 kr. pr. år. 
Fritidspasset kan anvendes til betaling for kontingent og udstyr. 

• Ret til sammenhængende sommerferie for alle børn: Forældre med børn, der går i grundskolen, skal have ret 
til at holde mindst tre uger af deres ferie i skolernes sommerferie. Det er desværre en rettighed, som mange 
forældre ikke har – hvilket i sidste ende går ud over børnene.

1  Nu omdøbt til selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen samt overgangsydelsen.
2  Det ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere gives til den samme personkreds,  
 som har ret til ekstra børnetilskud efter børnetilskudsloven.
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FINANSIERING
Samlet indeholder udspillet tiltag, hvortil der prioriteres finansiering på ca. 4,7 mia. kr. årligt. Der afsættes 4,7 mia. 
kr. til tiltagene i dette udspil med løbende indfasning, herunder til at finansiere retten til flere sygedage og mini-
mumsnormeringer. Heraf vil 1,1 mia. kr. gå til afskaffelse af fattigdomsydelserne, hvilket ikke mindst kommer børne-
familier til gode.

• Ret til flere barnets sygedage med dagpenge vurderes at ville koste 1,5 mia. kr. om året, hvilket finansieres ved 
at hæve arbejdsmarkedsbidraget med 0,25 procent.

• Minimumsnormeringer i daginstitutionerne vurderes at koste 1,6 mia. kr. om året, mens senere oprykning til 
børnehaven vurderes at koste 0,3 mia. kr. Disse tiltag finansieres med en del af provenuet fra en formueskat på 
de største formuer.

• Afskaffelsen af kontanthjælpsloftets og integrationsydelsen vil koste ca. 1,1 mia. kr. årligt, mens det øgede 
beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere vil koste 0,15 mia. kr. og fritidspas koster ca. 50 mio. kr. Disse 
ændringer finansieres ved at tilbagerulle nedsættelsen af bo- og arveafgiften for virksomhedsarvinger samt 
omlægge afgiften, således at boer over 2 mio. kr. beskattes med yderligere 15 pct. og bundfradraget forhøjes.

• Det bemærkes, at babylån skønnes at være neutral for de offentlige finanser. Der vil være et vist tab på lån, der 
misligholdes. Til gengæld er renten højere end den rente, som staten kan låne til.


