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Folketingsgruppens beretning 2018-19 
 
Det forløbende folketingsår har båret præg af det forestående folketingsvalg med mange mere eller mindre luftige 
udmeldinger fra regeringen på især sundheds-, rets-, klima- og miljøområdet.  På trods heraf er det alligevel lykkes at 
få landet en del brede politiske aftaler på især energi-, bolig- og folkeskoleområdet, hvor SF har formået at sætte 
klare grønne- og sociale aftryk på aftalerne. Derudover har vi som en aktiv opposition fremlagt en række 
beslutningsforslag, hevet ministre i samråd, stillet kritiske spørgsmål i folketingssal og folketingets udvalg.   

  
Arbejdsmarked-, beskæftigelsespolitik, arbejdsmiljø, fattigdomsydelser og øremærket 

barsel 
Kontinuerligt arbejde med bedre regler for førtidspension og fleksjob 
SF er med i aftalen om en reform af førtidspension og fleksjob fra 2012, hvor det blev besluttet at indføre 
ressourceforløb for personer, der ellers var på vej til førtidspension for om muligt at forbedre deres arbejdsevne. 
Den samlede evaluering af reformen blev offentliggjort i foråret 2018, og i efteråret begyndte drøftelserne i 
forligskredsen om mulige ændringer. Drøftelserne er pt. uafsluttede. SF offentliggjorde i forbindelse med LM18 en 
række forslag til forbedringer af lovgivningen, som vi også har spillet ind i de aktuelle drøftelser. SF’s forslag handler 
om at forbedre borgerens retsstilling: Borgere i ressourceforløb skal have retskrav på at få igangsat en relevant 
indsats indenfor tre måneder efter ressourceforløbet tilkendes; Borgere i ressourceforløb, hvor der ikke er sket 
progression inden for 2,5 år, skal have ret til at få deres sag forelagt rehabiliteringsteamet; Borgeren skal desuden 
have ret til at få sin sag genvurderet af rehabiliterings-teamet med henblik på førtidspension eller at stoppe 
fleksjobbet, hvis der ikke er sket progression i et fleksjob, der er på under 5 timer, inden for et år. SF foreslår 
ligeledes en fasttrack-ordning til fleksjob. Rehabiliteringsteamsne skal desuden have kompetence til at afgøre 
sagerne, frem for kommunens ofte administrative pensionsnævn, og der skal oprettes regionale revurderingsnævn, 
hvor borgerne kan klage over kommunens afgørelse, som en instans inden Ankestyrelsen.   
Reglerne for refusion på ydelser til kommunerne er ikke en del af reformen. SF har derfor sideløbende stillet et 
beslutningsforslag om et ændret refusionssystem, hvor kommunerne får refusion for ydelsen i kroner frem for 
procent, fordi kommunerne i dag har en økonomisk tilskyndelse til at tildele og fastholde borgeren på en lav ydelse 
(da kommunens udgift så er lavere). 
 
Styrkelse af den danske model  
SF har i årets løb haft fokus på at styrke den danske model med bl.a. fokus på bedre dagpengedækning, incitament 
til at melde sig ind i en traditionel fagforening og bekæmpelse af social dumping. Der er derfor brug for en række 
tiltag for at forbedre dagpengedækningen og styrke det danske flexicurity-system. SF har foreslået at starte med en 
forbedret dækning for personer, der har været i beskæftigelse i længere tid. Netop denne gruppe kan opleve, at de 
ikke får nok ud af at betale til a-kassen, fordi de mener, at dagpengesatsen er for lav, eller fordi de ikke regner med 
at blive ledige.  SF har således fremsat et beslutningsforslag om at forhøje dagpengesatsen med 25 pct. ved de første 
to måneders ledighed for personer, der har været i beskæftigelse i mindst 4 af de forudgående 5 år samt at halvere 
a-kasse-kontingentet for unge under 25 år. 
Det er det bærende princip for den danske arbejdsmarkedsmodel, at der er kollektive overenskomster, og at 
arbejdsmarkedets parter bærer ansvaret. Dog udfører de gule fagforeninger ikke denne samfundsmæssige funktion 
og tager ansvar for deres medlemmer eller melder sig i fællesskabet af hovedorganisationer. SF har derfor stillet 
beslutningsforslag om, at det alene skal være muligt at opnå skattefradrag for kontingenter til fagforeninger, der 
enten er medlem af en hovedorganisation, hvor under der samlet er indgået overenskomster for minimum 25 pct. af 
medlemmerne, eller som selv i den enkelte fagforening har indgået overenskomst for minimum 25 pct. af deres 
medlemmer.  
 
Social dumping 
SF har endnu engang i forbindelse med finansloven for 2019 kæmpet for, at bevillingen til den styrkede indsats mod 
social dumping (samarbejde mellem Arbejdstilsynet, Skat og Politiet), hæves til mindst 2015-niveau og 
permanentgøres. Dette er nu et ønske fra den samlede opposition, men regeringen og DF er indtil videre ikke 



SF’s landsmøde 2019 - Folketingsgruppens beretning  6 

 

2 
 

lydhøre. Bevillingen står til at udløbe med udgangen af 2019. SF kæmper for, at det ikke sker.  SF har desuden i 
forbindelse med Kurt Beier-sagen i efteråret 2018 om de filippinske chauffører, der boede og arbejdede under 
slavelignende vilkår, sammen med Socialdemokratiet, Enhedslisten og DF presset regeringen til at tage sagen op i 
EU. Problemet skyldes, at grådige vognmænd som Kurt Beier opretter datterselskaber i fx Polen, og igennem polske 
regler for udenlandsk arbejdskraft får fx filippinske chauffører til EU og derefter udnytter EU’s regler om den fri 
bevægelighed.  
SF har også været aktive i forbindelse med DR’s afsløring af menneskehandel i februar 2019. Her kom det frem, at 
Center mod Menneskehandel fra 2009 til 2018 identificeret har 74 personer, der vurderes at være ofre for 
menneskehandel til tvangsarbejde. SF har sammen med Enhedslisten indkaldt både beskæftigelsesministeren og 
justitsministeren i samråd, og har udtalt, at man vil genfremsætte vores tidligere beslutningsforslag fra 2015 om, at 
det skal være lettere at dømme bagmænd for menneskehandel. 
 
Ny hovedlov om aktiv beskæftigelsesindsats 
I efteråret 2017 iværksatte beskæftigelsesministeren en forenkling af den lange og komplekse lov om aktiv 
beskæftigelsesindsats. Formålet var at forkorte og forenkle lovgivningen. Forhandlingerne løb fra vinteren 2018 til 
august, og SF endte med at være med i aftalen, hvor der er progressive aftryk. Det har været særligt vigtigt for SF, at 
a-kasserne får lov til at overtage den første del af kontaktforløbet for forsikrede ledige, fordi a-kasserne har det 
bedste og mest branchespecifikke kendskab til deres medlemmer. Dette er en del af den endelige aftale. Ordningen 
starter som en fire-årig forsøgsordning, hvor a-kasser kan søge om at være med i ordningen. Det er dog under alle 
omstændigheder et progressivt nybrud i tænkningen af den aktive beskæftigelsesindsats. En lang række andre 
områder er ligeledes blevet forenklet og kravene mindre rigide, og fx kan fremhæves, at ledige med et job på 
hånden, ikke længere skal søge job de sidste seks uger, før de begynder i det nye job. 
 
Bedre arbejdsmiljø bedre tilbagetrækningsmuligheder 
Det er gået den forkerte vej med både det psykiske- og fysiske arbejdsmiljø, siden strategien for 2020-målene blev 
vedtaget i 2011. Det viser den seneste rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) om 
”Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2018”.  Arbejdstilsynets bevilling er desuden skrumpet år for år i en længere 
årrække.  SF har sammen med Enhedslisten indkaldt beskæftigelsesministeren i en lang række samråd om 
arbejdsmiljøet. SF har endvidere præsenteret et udspil i forbindelse med sommergruppemødet 2018 om at forhøje 
Arbejdstilsynets bevilling med 100 mio. årligt til bedre kontrol med arbejdsmiljøet, at genindføre de særlige 
indsatser, der var fra 2011-2015 i nedslidningstruede brancher, samt at afsætte en pulje til arbejdsmiljørådgivning 
målrettet små og mellemstore virksomheder.  Beskæftigelsesministeren nedsatte i foråret 2017 en ekspertgruppe til 
at komme med anbefalinger til arbejdsmiljøet. Gruppen afrapporterede i efteråret 2018, og der foregår nu 
forhandlinger på baggrund heraf. SF sidder med i forhandlingerne og kæmper for den mest ambitiøse aftale muligt, 
herunder hvor ovenstående initiativer indgår.  
 
Der er i det hele taget behov for en omfattende indsats, der både handler om bedre arbejdsmiljø, bedre muligheder 
for efteruddannelse og sporskifte og ikke mindst bedre tilbagetrækningsmuligheder. Alle har ret til en værdig 
alderdom. SF har løbende argumenteret for, at der er behov for en omfattende indsats, der både handler om bedre 
arbejdsmiljø, bedre muligheder for efteruddannelse og sporskifte og ikke mindst bedre tilbagetrækningsmuligheder.  
SF arbejder for en model, hvor mennesker der er ved at blive nedslidte på arbejdsmarkedet får lov at trække sig 
tidligere tilbage, frem for at skulle gennemleve en smertefuld hverdag i job. I forbindelse med SF’s 60-års fødselsdag 
foreslog Pia Olsen Dyhr i pressen, at man arbejdede med en model, hvor mennesker 10 år før folkepensionsalderen 
får ret til en vurdering af, hvor længe det er sandsynligt de fortsat kan holde til at være på arbejdsmarkedet, og at 
endelige model skulle udarbejdes sammen med arbejdsmarkedets parter. Socialdemokratiet præsenterede desuden 
i januar et udspil om tidligere tilbagetrækning. Med Socialdemokratiets forslag kan personer med et langt arbejdsliv 
bag sig gå på folkepension 2-3 år tidligere. SF har hilst Socialdemokratiets udspil velkommen og er glade for, at der 
endelig er kommet fokus på nedslidning. 
 
Afskaf fattigdomsydelserne 
For SF er det et hovedkrav til en ny regering at afskaffe kontanthjælpsloftet og gøre op med børnefattigdommen, og 
vi har haft et kontinuerligt fokus herpå. Tal fra Arbejdernes Erhvervsråd viser, at der er 64.500 fattige børn i 
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Danmark, og at tallet steg med 12.000 alene i 2017 med fattigdomsydelserne som den primære årsag. En rapport fra 
Institut for Menneskerettigheder fra efteråret 2018 viser desuden, at mange familier på integrationsydelse lever 
under et minimumsbudget for basale fornødenheder. Dertil kommer, at regeringen og DF med finanslovsaftalen for 
2019 sænker integrationsydelsen for forsørgere med 2.000 kr. månedligt. (Rockwool-fonden har lavet 
minimumsbudgetter, der viser at ikke engang det ’gamle’ integrationsydelse var høj nok til at dække fornødne 
udgifter) 
 
SF har haft indkaldt beskæftigelsesministeren og integrationsministeren i samråd ad flere omgange, og i januar 
afholdt en offentlig høring på Christiansborg om børnefattigdom og nedsat integrationsydelse. En lang række 
organisationer offentliggjorde samme dag som høringen et åbent brev til Lars Løkke Rasmussen og Mette 
Frederiksen om at afhjælpe børnefattigdommen, og de havde timet offentliggørelsen med SF’s høring. 
 
SF er desuden medindkalder af en forespørgselsdebat om fattigdomsydelserne i februar 2019 med Enhedslisten, 
Alternativet og Radikale for at sætte pres på Socialdemokratiet. 
 
Borgerstyrede budgetter 
I november 2018 offentliggjordes en evaluering af forsøget ”Langtidsledige tager teten” i Aarhus Kommune med 
såkaldt borgerstyrede budgetter. Forsøget var iværksat af SF’s Thomas Medom. Under forsøget har i alt 97 jobparate 
kontanthjælpsmodtagere med over ét års ledighed fået mulighed for at råde over ”et klippekort” på 50.000 kr., som 
de kan bruge til selv at foreslå aktiviteter, som de mener fremmer deres muligheder for at få job. Midlerne kan 
bruges til alt fra fjernelse af tatoveringer over kurser til gældsrådgivning. Midlerne prioriteres i samråd med 
jobcentret. Evalueringen viste særdeles gode resultater. SF har tidligere i efteråret 2017 spillet idéen om et 
klippekort til langtidsledige ind i satspuljeforhandlingerne, og på baggrund af evalueringen af forsøget fra efteråret 
2018 har vi fremsat et beslutningsforslag om at sikre, at alle kommuner har mulighed for at arbejde med 
borgerstyrede budgetter som indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere, der har været ledige i over ét år, og 
som skal fremme kommunernes brug af borgerstyrede budgetter. 
 
Øremærket barsel 
I foråret 2017 kom EU-Kommissionen med et forslag om, at der skulle øremærkes fire måneders forældreorlov til 
hver forældre. Den danske regering var imod forslaget. SF har tidligere fremsat forslag om, at øremærke tre 
måneders barsel til fædre. SF støttede derfor som udgangspunkt Kommissionens forslag, om end man bemærkede, 
at man burde starte med tre måneder. I januar 2019 er direktivet forhandlet færdigt mellem EU-Kommissionen, 
Ministerrådet og Europa-Parlamentet, og man er landet på to måneders øremærket barsel. SF har i medierne hilst 
initiativet velkommen og som et vigtigt skridt for at sikre ligestilling på arbejdsmarkedet og bedre mulighed for 
fædre til at tage orlov med deres barn. 
 

Databeskyttelsespolitik 
Retten til privatliv er en menneskeret. Derfor arbejder SF løbende for at sikre, at rammerne for at teknologien bliver 
vores tjener, ikke vores herre. Der er derfor brug for datadisciplin frem for datagrådighed, for hverken virksomheder 
eller staten skal masseovervåge borgerne sagesløst. Vi skal derfor både regulere internetgiganterne og holde hånd i 
hanke med offentlige myndigheders beføjelser. Den 25. maj 2018 trådte databeskyttelsesforordningen i kraft. 
Forordningen er på borgerens og frihedsrettighedernes side og går langt for at sikre borgerens ret til egne data og 
gennemsigtighed i registreringen af borgerne. Regeringen fremsatte dog i den forbindelse et lovforslag, som skulle 
supplere forordningen, men som gav staten vide beføjelser til at samkøre borgernes data – dvs. imod forordningens 
intention. I regeringens oprindelige forslag, kunne ministre alene gennem en bekendtgørelse, og helt uden at spørge 
Folketinget eller borgerne selv tillade myndighederne at samkøre borgernes personfølsomme oplysninger på tværs, 
uanset om viderebehandlingen er forenelig eller ej med det oprindelige formål, som dataene var indsamlet til.  SF 
udtrykte sammen med Enhedslisten, Radikale og Alternativet en voldsom kritik af forslaget, som fik megen 
medieomtale. Justitsministeren var i flere samråd, og partierne havde også, foranlediget af SF, et indlæg i Politiken. 
Til sidst endte både LA, DF og Socialdemokratiet, på baggrund vores kritik, med at tøve med at støtte forslaget. 
Justitsministeren foretog derfor en ændring, så bekendtgørelser om samkøring af data nu skal behandles i 
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Retsudvalget og det relevante fagudvalg. Lovgivningen er stadig langt fra, hvad SF kunne ønske, men det lykkedes 
dog at lave en lille forbedring. 
 
I sommeren 2018 kom det frem, at Politiets enhed POL-INTEL har teknikken og formelt beføjelserne til at bruge 
teknologi til ansigtsgenkendelse i det offentlige rum. SF fik mediefokus på sagen og indkaldte justitsministeren i 
samråd. Ministeren påpegede her, at teknologien endnu ikke er taget i brug og endte med at love, at den ikke ville 
tages i brug, før det havde været drøftet i Folketinget. 
 
I Danmark skal der etableres et såkaldt 5G-netværk, hvilket er en del af den kritiske infrastruktur. TDC skal stå for 
etableringen og skal i den forbindelse vælge en udbyder. Her har kinesiske Huawei været i spil som leverandør, og er 
det stadig til dels. Det er dog i efteråret 2018 kommet frem, at flere europæiske lande har udelukket Huawei fra at 
bygge deres mobilnet, pga. mistanke om spionage for den kinesiske stat. SF er derfor modstander af, at Huawei får 
mulighed for at være leverandør til vores kritiske infrastruktur, da det ikke er IT-sikkerhedsmæssigt forsvarligt. SF har 
stillet en række spørgsmål til forsvarsministeren, der har ansvaret, samt haft ministeren i samråd. Det har skabt 
væsentlig medieomtale, og forsvarsministeren har på baggrund af SF’s kritik tilkendegivet, at man tager 
problematikken omkring Huawei meget seriøst, og SF presser fortsat på en anden løsning. 
 
 

Uddannelsespolitik 
Aftale om justeringer af folkeskolen 
SF har været med til at indgå en bred aftale om justeringer af folkeskolen. Aftalen har væsentlige SF-aftryk. Særligt 
udvidelse af frihedsgraderne til folkeskolerne er et af SF’s aftryk. En af de frihedsgrader er legaliseringen af paragraf 
16b, som halvdelen af landets skoler allerede bruger, men som regeringen ville indskrænke brugen af. Helt konkret 
bliver det på mellemtrinnet og i udskolingen muligt at veksle 2 klokketimer kortere om ugen, som skolerne kan bruge 
på at tilrettelægge skoledagen på den måde, de mener, er bedst for børnene. Fx ved brug af to voksenordninger, 
åben skole eller andre faglige aktiviteter. Samtidig står det skrevet i aftalen, at vi skal have tillid til lærerne, 
pædagogerne, skolebestyrelser og skoleledelser, og give dem rum til at forme den enkelte skole efter lokale behov 
og vilkår. Med aftalen får lærerne øget didaktisk frihed. Udover understregningen af at de 3.170 færdigheds- og 
videns-mål ikke længere er tvungne mål, bliver det med aftalen også fremhævet, at læringsplatformen kun skal 
anvendes på skolerne, hvor det giver fagligt og didaktisk mening.  
 
Derudover bliver skoledagen kortere for børn i 0.-3. klasse og SFO’erne bliver tilsvarende kompenseret, når de skal 
holde længere åbent. Dermed giver vi børnene mere frihed samtidig med at vi styrker deres fritidsliv ved at give 
SFO’erne et løft. Udover midler til SFO’erne kommer der næsten 200 nye millioner om året til folkeskolen, som skal 
gå til at styrke den understøttende undervisning. I aftalen indgår også at der kommer flere fagtimer. Regeringen 
lagde op til 480 nye fagtimer i primært naturvidenskabelige fag, men SF var med til at få forhandlet det ned til 90 
timer i alt over et helt skoleforløb, som konkret bliver tre lektioner i hhv. tysk/fransk i 5. klasse, billedkunst i 6. klasse 
og historie i 9. klasse.  
Der er tale om justeringer, men som grundlæggende set er et skridt i den rigtige retning. Jerngrebet om folkeskolen 
er brudt op, og det åbner op for at vi i den kommende valgperiode kan tage de næste mange skridt for at styrke 
fællesskabets skole endnu mere.  
 
Nye aftaler om erhvervsuddannelser og styrket praksisfaglighed i folkeskolen 
Det har i lang tid været en mærkesag for SF at forbedre kvaliteten af erhvervsuddannelserne og få flere unge til at 
søge ind på en erhvervsuddannelse. SF har været en stærk kritiker af omprioriteringsbidraget på uddannelserne og 
sat fokus på dette gennem samråd, spørgsmål til undervisningsministeren og debat i medierne. 
I efteråret 2018 fremlagde regeringen et erhvervsuddannelsesudspil, og der blev i november indgået en aftale, som 
SF er med i. Det har været afgørende for SF, at omprioriteringsbidraget fjernes, at praksisfagligheden i folkeskolen 
styrkes, at kvaliteten på erhvervsuddannelserne højnes og at de faglige udvalg med arbejdsmarkedets parter ikke 
svækkes. Aftalen er et mærkbart skridt i den rigtige retning. I alt er der initiativer for 2,3 mia. kr. de næste fire år.  En 
del af midlerne skyldes dog, at omprioriteringsbidraget sløjfes, idet skolerne skulle have sparet 1,336 mia. i perioden. 
Det skal de ikke længere. Man har desuden bl.a. styrket samarbejdet mellem folkeskole og erhvervsuddannelse, 
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gjort eksamen i praksisfaglige fag obligatorisk, gjort erhvervsuddannelserne studiekompetencegivende, så 
studiekompetencen til videre studier fremhæves på lige fod med erhvervskompetencen og afsat midler til at udvide 
grundforløbene på erhvervsuddannelserne. 
 
SF er desuden med i aftalen om styrket praksisfaglighed i folkeskolen fra juni 2018. Det har været særligt vigtigt for 
SF at styrke praksisfagligheden i den obligatoriske projektopgave, og vi er desuden glade for, at man har indført et 
toårigt obligatorisk praktisk/musisk valgfag (der med EUD-aftalen afsluttes med en obligatorisk prøve), og at give alle 
elever får ret til erhvervspraktik. 
 
Aftale om mere fleksible universitetsuddannelser  
I efteråret var SF med til at lave en aftale om mere fleksible universitetsuddannelser. Aftalen indeholder flere 
elementer med klare SF-aftryk, som vil give de studerende mere ro på. Karakterbonussen afskaffes, så de unge ikke 
længere skal skynde sig fra ungdomsuddannelsen og ind på en videregående uddannelse. Når de studerende har 
færdiggjort deres bachelor, skal de ikke længere skynde sig ind på kandidaten. Retskravet blev med aftalen udvidet 
til tre år, så de studerende har mulighed for at holde en pause og stadig have krav på at blive optaget på deres 
kandidatuddannelse. Med aftalen blev der også oprettet flere deltidsuddannelser, så man har mulighed for at 
uddanne sig, når man er på arbejdsmarkedet. Samlet set vil det give de studerende mere ro på. Men vi ved også, at 
der er behov for at sætte ind flere steder. Derfor blev der med aftalen nedsat en arbejdsgruppe, der skal undersøge, 
hvordan vi kan lave et nyt optagesystem, der ikke fokuserer så meget på karakterer. Uddannelsesloftet blev ikke 
afskaffet i denne omgang, men vi fortsætter kampen for at få loftet afskaffet. Rød blok står sammen om at ville 
afskaffe loftet efter et valg, og dermed er der håb for at loftet bliver afskaffet efter folketingsvalget.  
 
Besparelser på uddannelsesområdet  
Regeringen har allerede sparret mere end 20 mia. kroner på uddannelse. Det betyder færre timer, færre lærere, 
flere elever i klasserne, mindre tid til feedback til den enkelte og dårligere studiemiljø. Samlet set betyder 
besparelserne at kvaliteten af vores uddannelser forringes. Uddannelsesbesparelserne fortsætter hele vejen frem til 
2022, og sandsynligvis endnu længere for nogle uddannelser. I samme periode har regeringen givet skattelettelser 
for mere end 20 milliarder kroner. SF fortsætter kampen for at stoppe besparelserne på vores uddannelser endeligt 
og sikre, at vi også i fremtiden har gode uddannelser. Vi har allerede indkaldt finansministeren i samråd om 
besparelserne, ligesom vi har haft indkaldt både undervisningsministeren og uddannelses- og forskningsministeren 
til forespørgselsdebat i folketingssalen, hvor de skulle stå på mål for konsekvenserne ved besparelserne. Samtidig 
har vi arbejdet for at tydeliggøre, at valget af besparelser på uddannelse ikke er en nødvendighed, men et politisk 
valg. Regeringen er ikke villige til at stoppe besparelserne, men det er en samlet rød blok til gengæld. Det tydeliggør 
blot endnu mere behovet for en ny regering.  
 

Flygtninge- og integrationspolitik 

Kvoteflygtninge 
SF har igen og igen påpeget, at Danmark ikke må svigte sit internationale ansvar og derfor igen tage imod 500 
kvoteflygtninge. Som resultat har SF i år fremsat intet mindre end to forslag om, at Danmark skulle tage 
kvoteflygtninge, og i den forbindelse samarbejdet med organisationer som Mellemfolkeligt Samvirke og Dansk 
Flygtningehjælp for at gøre opmærksom på, at der er tale om nogle af de svageste mennesker i verden, der har akut 
brug for vores hjælp. For at føje spot til skade har Støjberg gjort flygtningene til en del af regeringens lovgivning i 
forbindelse med det såkaldte ”paradigmeskifte”, hvilket udgør endnu et af de mange brud på den oprindelige aftale 
om at kvoteflygtninge, som Danmark i tidernes morgen indgik med FN. Derfor har SF også fremsat ændringsforslag 
for at få kvoteflygtninge ud af loven. Dette forslag stemte Socialdemokratiet overraskende nok gult til, selv om de 
selvfølgelig hidtil har støttet, at Danmark ikke tager kvoteflygtninge. Forhåbentlig vidner den parlamentariske åbning 
om, at Socialdemokratiet måske er ved at bløde op ift. denne alvorlige problemstilling. Står det til SF skal Danmark 
som minimum leve op til den kvote af 500 flygtninge årligt, som vi hidtil har taget imod. 
 
Bedre forhold for børn på udrejsecentre 
SF har været en af de mest markante stemmer i forsøget på at forbedre forholdene for børn på Udrejsecenter 
Sjælsmark, Kærshovedgård og lignende bosteder for familier i udrejseposition. SF har både været med til at 
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fremsatte forslag om helt at tage familierne ud af udrejsecentrene, hvad der desværre ikke kunne findes flertal til. 
For at prøve at forbedre forholdene for disse børn bare en smule har vi også prøvet at overtale Folketinget til at 
følge Røde Kors’ anbefaling og give børnene nogle bedre forhold på selve centrene. Selv disse små forbedringer 
oplevede dog massiv modstand i Folketinget, men heldigvis har Socialdemokratiet udtrykt velvilje ift. at forhandle 
forbedringer på plads efter et regeringsskifte. Det kommer vi til at holde dem op på. 
 
Sikring af barnets tarv i sager om opholdstilladelse 
Udover forbedringer af forhold for børn på udrejsecentre har SF gjort det til en mærkesag at bekæmpe den 
udvikling, at barnets tarv tillægges stadig mindre vægt i praksis, når børns sager om opholdstilladelse skal vurderes. 
SF har fulgt de thailandske piger Mint og Aphinyas sager meget tæt, men er også gået i brechen for flygtningebørn 
som den 9-årige Gükhan. Hans mor blev udvist, selv om han havde boet hele sit liv i Danmark. Resultatet var et 
beslutningsforslag om barnets tarv i asylsager, som desværre blev stemt ned. 
 
Aftale om parallelssamfund - boligaftale 
SF har valgt at tilslutte sig nogle dele – men ikke alle – af regeringens aftale om parallelssamfund. Aftalen omfang er 
meget store, og de detaljerede årsager til SF’s medvirken kan findes i et dybdegående notat, som er tilgængeligt på 
Facebooks medlemsforum, men ellers spørg SF’s boligordfører, Kirsten Normann Andersen. Kort sagt kan det siges, 
at SF har tilsluttet sig de dele af aftalen, der omfatter bolig, beskæftigelse og et loft over antallet af børn fra udsatte 
boligområder i daginstitutioner. SF har stemt nej til stopprøver i 0. klasse, obligatorisk læringstilbud i 
daginstitutioner, skærpede strafzoner, og aftalen om ghettorepræsentanter. Aftalen på boligområdet omfatter lidt 
over 18.000 af Danmarks omkring 600.000 almene boliger. Det drejer sig om de få områder, hvor en forfejlet 
boligpolitik har resulteret i, at man har samlet ressourcesvage beboere i én ende af kommunen, og ressourcestærke i 
den anden ene. SF mener, at fællesskabet står stærkest, når vi bor blandet og mødes på tværs af sociale- og etniske 
skel i skoler, daginstitutioner og på arbejdspladsen. Som resultat af aftalen skal boliger i de få områder, som aftalen 
omfatter, konvertere et antal af deres almene familieboliger til ungdomsboliger, ældreboliger, erhvervslejemål eller 
privat udlejning. I nogle tilfælde, som ex. Gellerup-parken, hvor SF lokalt har været med til at formulere en ambitiøs 
aftale om forandring af hele området, vil der være behov for nedrivning af nogle boliger. SF har dog efter indgåelse 
af aftalen været med til at sikre en dispensationsordning til de mindre boligområder, hvor hverken frasalg eller 
nedrivning giver mening. I tilfælde af frasalg af boliger kan overskuddet bruges til at sikre nye, almene familieboliger 
andre steder i byerne. Samtidig var det et ufravigeligt vilkår fra SF, at Landsbyggefonden, som står for renovering, 
boligsocialt arbejde og giver tilskud til nye almene boligprojekter, skulle bevares 100 pct. intakt, og fortsat kunne 
finansiere sine planlagte byggeprojekter. Det er ikke mindst, fordi det lykkedes at redde Landsbyggefonden, at SF er 
med i aftalen. At vi er imod dele af aftalen – så som stopprøver og skærpede strafzoner – skyldes at vi anser disse 
delementer for at være decideret skadelige for integration og retssikkerhed, hvilket umiddelbart er i modstrid med 
aftalens formål: at danskerne skal bo mere blandet. Som nævnt er der mange flere elementer i aftalen, og hvis man 
har tvivlsspørgsmål, så er man som nævnt meget velkommen til at vende dem med Kirsten Normann Andersen. 
 
Satspuljeaftalen på integrationsområdet 
På integrationsområdet har SF været med til at sikre nye investeringer i nogle af de vigtigste organisationer på 
området, heriblandt RED Safehouse og Etnisk Ung, der udfører et uvurderligt arbejde med at hjælpe unge der bliver 
udsat for vold eller social kontrol. 
 

Socialpolitik 

Satspuljen på socialområdet 
SF fik sat flere markante aftryk på satspuljeaftalen 2019-2022 på børne- og socialområdet. For det første fik SF sat 
midler af til at styrke hjælpen til anbragte børns forældre samt forældrenes retssikkerhed i anbringelsessager 
primært for at skabe tryghed og ro omkring børnenes anbringelse. For det andet fik SF sikret, at indsatsen til 
personer med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen bliver styrket, bl.a. gennem en 
målrettet indsats for at reducere de lange ventelister på de tre Centre for Seksuelt Misbrugte. For det tredje sikrede 
SF en styrkelse de ambulante tilbud på voldsomområdet, så viften af tilbud bliver udvidet; og så flere voldsudsatte 
kvinder, mænd og unge samt voldsudøvere kan tilbydes rådgivning og behandling.  
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FN’s Børnekonvention ind i dansk ret 
SF foreslog i begyndelsen af 2019 at FN’s Børnekonvention skal inkorporeres i dansk ret. En inkorporering af 
Børnekonventionen i dansk ret vil være med til at synliggøre børns fundamentelle rettigheder over for myndigheder, 
domstole, lovgivere og sagsbehandlere. Men det vil også være med til at synliggøre børns rettigheder over for børn 
og forældre. Samtidig vil en inkorporering lægge nogle fornuftige rammer om lovgivningsarbejdet i Folketinget, hvor 
barnets tarv og børns rettigheder vil være udgangspunktet. Danmark har siden 1991 ratificeret konventionen, hvilket 
betyder, at Danmark har forpligtet sig internationalt til konventionen. Men Danmark er snart det eneste nordiske 
land, som ikke har gjort konventionen til national lov. I Finland inkorporerede man konventionen i 1991, i Norge i 
2003 og i Sverige er man i øjeblikket i gang med en stor inkorporeringsproces, som skal føre til, at konventionen i 
2020 er indarbejdet i svensk lov. Forslaget om at inkorporere Børnekonventionen i dansk ret afspejler SF’s 
overordnede syn på barnets tarv som afgørende for bæredygtigheden i politiske tiltag og forslag. 
 
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet og ungdomskriminalitetsnævn 
SF har i efteråret 2018 kæmpet indædt imod Regeringen og Dansk Folkepartis nye Ungdomskriminalitetsnævn. 
Ungdomskriminalitetsnævnet foregiver at skulle forebygge grov ungdomskriminalitet for børn og unge mellem 10 og 
17 år. Når en ung fremover kommer ind i Ungdomskriminalitetsnævnet, bliver den unge mødt af en dommer for 
bordenden, en repræsentant for politiet og en kommunal repræsentant. Dermed kommer kriminalitet til at stå 
øverst i vurdering af sagen.  Kun i nogle sager vil der også være en børnesagkyndig til stede, som kan bistå. Børn 
mellem 10 og 14 år kommer for nævnet alene på mistanke og efter politiets beslutning. Det nye system ændrer også 
systematisk på de sikrede afdelinger bl.a. i form af udvidede magtbeføjelser, videoovervågning, obligatorisk 
husorden, træk i lommepenge, flere muligheder for nærgående kropsvisitation og øget adgang til fysisk 
magtanvendelse over den unge. SF’s position er, at børns alvorlige handlinger skal tages alvorligt, men at børn skal 
ikke kriminaliseres. Det nye system er et brud med den tilgang, vi traditionelt set har haft i arbejdet med udsatte 
børn og unge. Systemet risikerer at skabe mere kriminalitet, fordi systemet er stigmatiserende. Hvis systemet 
stempler børn som kriminelle i en tidlig alder, identificerer de sig med det, og det kan blive vanskeligt at få det 
stempel fjernet igen, når det har sat sig spor i børnenes identitet. Det spænder ben for den indsats, som gerne skulle 
hjælpe børnene på rette vej, og som igennem en årrække allerede har fået børne- og ungdomskriminaliteten til at 
falde. 
 

Psykiatripolitik og mental sundhed  
Retten til at blive erklæret rask 
SF stillede i begyndelsen af 2019 forslag om at indføre en ret til at blive erklæret rask, hvis man som patient tidligere 
har haft en psykisk lidelse, men ikke længere opfylder kriterierne for sin psykiatriske diagnose. Mange borgere med 
en psykiatrisk diagnose oplever desværre stigmatisering og diskrimination i hverdagen, fx i forhold til arbejds- og 
uddannelsesmuligheder, også når de er kommet sig over den psykiske lidelse. Forslaget om en ret til at blive 
erklæret rask blev til på baggrund af disse problematikker, og det lykkedes at skabe såvel mediemæssig 
opmærksomhed som politisk debat om psykiatriske lidelsers betydning for menneskers livsvilkår. For SF er det 
afgørende, at psykiske lidelser ikke betragtes som kroniske lidelser, der begrænser menneskers liv for evigt.  På 
baggrund af forslaget, har regeringen nu igangsat en stor gennemgang af lovgivning og vejledninger på tværs af 
ressortområder for at afdække, hvor loven i dag diskriminerer borgere, der tidligere har haft en psykiatrisk diagnose.  
 
Gratis psykologhjælp og tilskud   
SF har igen i år kæmpet for at løfte SFU’s og de lokale SF’eres kamp for at indføre gratis psykologhjælp til unge op på 
den landspolitiske dagsorden. I satspuljen for 2018 var SF med til at sikre Psykologordningen, der sikrede gratis 
psykologhjælp for de 18-20 årige, og i den seneste aftale for 2019 lykkedes det at få sikret en udvidelse af ordningen, 
så 18-21 årige nu ikke skal betale for psykologbehandling af let til moderat depression eller angst. SF fik samtidig 
sikret, at der ikke længere er en uretfærdig aldersgrænse på 38 år for tilskud til psykologbehandling for let til 
moderat angst. Derudover kæmper SF videre for at udbrede psykologhjælp til flere i tråd med partiets overordnede 
målsætning om på lang sigt at afskaffe brugerbetalingen på psykologhjælp helt.  
 
Et markant løft af psykiatrien 
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I efteråret 2018 præsenterede regeringen sin plan for fremtidens psykiatri. Planen indeholdt mange gode 
intentioner, men er desværre langt fra tilstrækkelig, hvis psykiatrien skal være rustet til fremtiden. SF mener, at 
psykiatrien skal have et markant økonomisk løft. Det skal ske ved at lade finansieringen til sundhedsvæsenet følge 
den demografiske udvikling og tilføre yderligere midler til udvalgte områder. Samlet set vil SF prioritere 12,5 mia. kr. 
til sundhedsvæsenet. Forskellen til regeringens politik er næsten 9 mia. kr. årligt i 2025. 25 pct. af disse midler 
foreslår SF skal gå til psykiatriområdet. Det ville kunne betyde et kæmpe økonomisk løft, der kunne være med til at 
forbedre rammer og kvalitet i både behandlings- og socialpsykiatrien. Midlerne skal bl.a. også være med til at åbne 
op for flere medicinfri behandlingstilbud, mere forebyggelse og mere uafhængig forskning generelt i psykiatrien. 
 
   
Sundhedspolitik 

SF- og regeringens sundhedsudspil  
SF præsenterede et sundhedsudspil i begyndelsen af januar som optakt og modsvar til regeringens udspil. Heri har vi 
forsøgt at ridse konturerne op til et fair og lige sundhedsvæsen, så det aldrig er pengepungen, der afgør, om man får 
den rette behandling i tide. SF ønsker forbedringer af sundhedsvæsenet inden for de nuværende strukturer, dels 
fordi vi ikke mener, det er frugtbart at kaste sundhedsvæsenet ud i en ny strukturreform. Dels fordi vi ønsker at 
bevare et direkte valgte regionsråd.  
Derudover vil en strukturreform næppe forbedre kvaliteten, men det vil med sikkerhed optage mange ressourcer i 
en årrække. Nogle opgaver kan til gavn for borgerne ligge i kommunerne, mens mere specialiserede opgaver med 
fordel kan samles i regionerne. Til gengæld skal ansvarsfordelingen mellem de forskellige niveauer være meget 
klarere, så man kan få gode og sikre patientforløb.   
SF vil lade finansieringen til sundhedsvæsenet følge den demografiske udvikling og tilføre yderligere midler til 
udvalgte områder. Samlet set vil SF prioritere 13,9 mia. kr. til sundhedsvæsenet, heraf er 25 pct. øremærket til 
psykiatrien, og der er afsat 1,5 mia. kr. til nedbringelse af brugerbetalingen.  
Det er SF’s ambition, at brugerbetalingen gradvist skal nedbringes, så den i 2025 er 1,5 mia. kr. bliver lavere i forhold 
til den forebyggende tandpleje til unge under 25, paradentosebehandling til borgere der har fået tandskader som 
følge af stort medicinindtag, tandpleje til socialt udsatte og  psykologhjælp og fysioterapi. Men i første omgang har 
SF sat fokus på at kommunerne i bredt omfang opkræver brugerbetaling på akutpladser i landet. Det er et brud med 
princippet om gratis adgang til sundhedsvæsenet, og derfor er SF også glade for, at kammeradvokaten - og nu også 
regeringen - har indset, at kommunernes brugerbetaling på akutpladser på sundhedsområdet ikke er i orden. Men 
der er meget at tage fat på endnu i forhold til brugerbetaling.  
 
I SF ønsker vi øget fokus på pleje, omsorg og sammenhæng i sundhedsvæsenet. Derfor har vi vores sundhedsudspil 
foreslået en jordemodergaranti og bedre vejledning til førstegangsfødende. SF ønsker generelt at sikre en tydeligere 
arbejdsfordeling inden for sundhedsvæsenet. Derfor mener vi også, at sygeplejerskerne skal have et øget 
ansvarsområdet, at social- og sundhedshjælpere skal stå for en større del af plejen og omsorgen i forhold til 
patienterne, ligesom de skal være faste kontaktpersoner til patienter og tovholdere til hjemmeplejen. Vi mener 
generelt, at der skal ske en opkvalificering af sundhedspersonalet, så også lægesekretærer bedre kan aflaste læger 
og sygeplejersker. Kort sagt: vi skal have mere tillid til de ansatte, så vi kan sikre mindre kontrol og unødigt 
bureaukrati.  
 
For at sikre et bedre sundhedsvæsen i fremtiden og for at sikre bedre sundhed og omsorg kræver det flere varme 
hænder. Derfor foreslår SF også i vores sundhedsudspil, at der skal ansættes mindst 10.000 flere sundhedsansatte. 
Derfor vil vi give flere sygeplejersker og SOSU-ere mulighed for at komme i fuldtidsstillinger, lige som vi vil sikre flere 
voksenlærlinge på SOSU-uddannelserne. Hvis vi skal kunne rekruttere flere sygeplejersker, social- og 
sundhedsassistenter og lægesekretærer kræver det, at vi skaber flere relevante praktikpladser og i det hele taget 
forbedrer praktikopholdene, så sundhedsuddannelserne kvalitetssikres. Til at understøtte uddannelser og 
praktikpladser af høj kvalitet, vil SF afsætte en uddannelsespulje på 100 mio. kr. årligt på sundhedsområdet. Hvis vi 
skal lokke flere sygeplejersker tilbage på arbejdsmarkedet eller på fuldtid, skal vi have en ro på reform i 
sygehusvæsenet, der kan lette arbejdspresset for sundhedspersonalet, der i dag løber alt for stærkt. 
     
Siden regeringen fremsatte sit sundhedsudspil d. 16. januar har SF’s sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen, 
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haft fokus på at afdække problemerne i udspillet og har i den forbindelse stillet en byge af spørgsmål til regeringen. 
Dette arbejde vil fortsætte, men allerede nu står det klart, at udover det dybt problematiske i at fortsætte den 
centralisering af samfundet som Lars Løkke satte i søen med kommunalreformen i 2007, er reformen klart 
underfinansieret: De 6 mia. kr. regeringen har afsat til en nærhedsfond i perioden fra 2020-2025, svarende til 1 mia. 
kr. årligt er ikke nye penge. De 2,7 mia. kr. er investeringsmidler, der i forvejen var afsat, og som ellers ville være 
blevet udmøntet i de årlige aftaler med regionerne. Andre 1,5 mia. kr. kommer fra besparelser ved reformen fra bl.a. 
honoraret til regionsrådsmedlemmer og 1,5 mia. kr. er allerede prioriteret i finanslovsaftalerne i 2018 og -19. Endelig 
mener flere eksperter, at det er mere end usikkert om modellen samlet set giver administrative besparelser som 
følge af bl.a. regionernes nedlæggelse. 
 
Alkohol, rygning og lattergas 
SF mener, at alkohol skal fylde mindre i de unges liv, så børn ikke vokser op med et unaturligt forhold til alkohol. 
Derfor har SF foreslået, at promillegrænsen sættes ned fra 16,5 % til 6,5 %, hvilket svarer til en stærk øl. SF foreslår 
desuden, at gymnasierne og ungdomsuddannelserne generelt skal tilbyde flere sociale arrangementer uden alkohol, 
lige som vi foreslår, at øge kontrollen med ID. Derfor foreslår SF, at alle personer under 30 år i fremtiden skal vise ID 
ved køb af alkohol. 
SF ønsker at skabe en røgfri fremtid. Dette vil vi gøre ved at sætte prisen på en pakke cigaretter op til 60 kr. Vi vil lave 
neutrale cigaretpakker, og vi vil øge ID-kontrollen, så alle personer under 30 år i fremtiden skal vise ID ved køb af 
tobak. SF har også fremsat et beslutningsforslag, der skal sikre at salget sker fra særlige kasselinjer i 
supermarkederne og at cigaretterne ”skjules” under kassen. 
SF ønsker desuden at reducere antallet af unge under 18 år, som misbruger lattergas. Derfor har SF   fremsat et 
beslutningsforslag i efteråret der foreslår, at der indføres en aldersgrænse på 18 år for køb af lattergas. 
Regeringspartierne og Socialdemokratiet stemte nej til forslaget, men har alligevel delvist taget SF’s forslag til sig og 
vil nu se på, hvordan man bedst muligt sikrer, at unge ikke kan misbruge lattergas som rusmiddel.  
 

Ældrepolitik 

Gennem de sidste 10 år er der skåret 6 millioner hjemmehjælpstimer væk, selv om antallet af både ældre og 
demente i dag er stødt stigende. Faktisk forventes antallet af ældre over 75 år at stige med ca. 230.000 i 2030 
sammenlignet med i dag – altså en stigning på godt 11 %. Når flere lever længere i fremtiden er der også flere, der 
fremover vil have brug for sundhedsvæsenet. Derfor er det også et problem, at pengene i ældreplejen ikke følger 
med det stigende antal ældre, da penge til tid og varme hænder er forudsætningen for en værdig ældrepleje. SF har 
derfor genfremsat vores beslutningsforslag om en ældregaranti i feb. 2019, der skal sikre et nedskæringsstop i 
ældreplejen: Det ville kunne sikre, at der ikke skæres yderligere i den kommunale ældrepleje, bl.a. fordi det samtidig 
foreslås, at kommunerne kompenseres økonomisk i forhold til væksten i antallet af ældre under forudsætning af, at 
de rent faktisk øger udgifterne på ældreområdet.  
SF’s ældreordfører har også haft ældreministeren i samråd flere gange dels i forbindelse med de  kommunale 
nedskæringer man har oplevet  i rigtig mange kommuner i forlængelse af vedtagelsen af budget 2019, dels i 
forbindelse med diskussionen af de skærpede visitationsregler til ældreboliger affødt af bl.a. en konkret fra 
Helsingør. 
 
I SF mener vi, at kommunerne i fremtiden bør investere i flere faste teams, så modtagerne af ældreplejen ikke altid 
bliver mødt af nye ansigter. Faste teams vil forbedre den ældres hverdag, fordi faste hjælpere er oplyste omkring 
den ældres behov, fordi det sikrer den nødvendige ro på ældreplejen, og fordi det vil reducere ensomheden bland de 
ældre, at de har en fast hjælper tilknyttet, som de kan tale med om stort og småt. Vi mener, at ansættelse på fuld tid 
skal være en ret for ældreplejen. Fuldtidsansættelser vil gøre den offentlige sektor og landets plejehjem stabile og 
sikre de ældre, der har brug for hjælp. Vi ønsker at alle kan gå en tryg og værdig alderdom i møde.  
 

Handicappolitik  
I SF mener vi, at vi skal sikre bedre forhold og en bedre tilgængelighed for borgere med en varig nedsat fysisk- eller 
psykisk funktionsevne. Vi skal sikre, at disse borgere kan leve et liv på næsten samme vilkår som alle andre. Derfor 
har SF’s bolig og handicapordfører, Kirsten Normann Andersen, kritiseret regeringens lempede krav om 
tilgængelighed i nybyggede enfamiliehuse og også haft fokus på problemerne med at få bevilget tilstrækkelig 
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personlig hjælp via de såkaldte BPA-ordninger (borgerstyret personlig assistance) til udsatte borgere med ex. ALS. 
Kirsten Normann har i den forbindelse haft social- og børneministeren i samråd og stillet en række spørgsmål til 
denne, fordi vi oplever, at kommunerne i takt med deres stadig mere stramme økonomi skærer ned på antallet af 
timer, man kan få bevilliget til hjælp; eller man nægter hjælp til BPA-ordninger til borgere med handicap efter det 
fyldte 18. år, enten fordi de ikke udfylder de formelle krav om ”arbejdslederkompetence” eller som følge af meget 
rigide regler om hjælp til overvågning. Det sidste skyldes dog retfærdigvis at Ankestyrelsen og Vestre Landsret har 
sagt at det ikke er lovmedholdeligt at yde støtte til ”overvågning”. Dette spørgsmål følger Kirsten Normann Andersen 
derfor op i skrivende stund med udgangspunkt i en række sager, hvor der er en del unge- og familier, som er 
kommet i klemme og har mistet eller står for at miste store dele af deres hjælp. 
 
SF handicapordfører har også haft fokus på hjælpemiddelområdet. Helt konkret i forhold til bevilling af de rigtige 
hjælpemidler, hvor kommuner ind i mellem går på kompromis og vælger det næstbedste hjælpemiddel på trods af 
ex. den lidt dyre benprotese kunne sikre bedre tilknytning til arbejdsmarkedet og mindre nedslidning. Konkret har SF 
derfor fremsat et beslutningsforslag, der skal pålægge kommunerne en pligt til at se på de kvalitative effekter, som 
er forbundet med at vælge en løsning på baggrund af en konkret individuel vurdering af, hvad der passer til den 
enkelte borger, samtidig med at kommunerne forpligtes til at kunne redegøre for valget af det enkelte 
hjælpemiddel.  
 
Et andet fokus har igen i år været spørgsmålet om et konkret hjælpemiddel skal bevilges af kommunerne via 
serviceloven eller som et led i behandlingen fra et sygehus eller en speciallæge. Dette kan ofte både være et 
forsinkende spørgsmål og et spørgsmål om brugerbetaling eller ej, hvorfor SF har udæsket både social- og 
børneministeren samt sundhedsministeren svar på dette. Desværre uden at få klare svar. 
 

Ligestillingspolitik 
Fast bevilling til LGBT Danmark og støtte til LGBT-personer med minoritetsbaggrund 
SF mener, at alle mennesker skal have ret til at elske og være, hvem de vil. Hvad enten man er homoseksuel, 
biseksuel, transkønnet eller noget fjerde eller femte, skal man kunne udleve sin seksualitet og kønsidentitet uden at 
risikere at møde modstand og fordomme. SF fik derfor også sat et vigtigt LGBT+-aftryk på satspuljeaftalen for 2019-
2022. På SF’s initiativ blev der med satspuljeaftalen sikret et varigt årligt driftstilskud til LGBT Danmark. Midlerne skal 
bl.a. være med til at sikre rådgivning, støtte og netværksmuligheder til homoseksuelle, biseksuelle, transkønnede og 
interkønnede. Sammen med tilskuddet til LGBT Danmark blev der også sikret støtte til Sabaah, som er en 
rådgivningsorganisation for LGBT+-personer med etnisk minoritetsbaggrund. Det betyder, at der også i fremtiden er 
rådgivnings- og oplysningstilbud til minoritetsetniske LGBT-personer og deres pårørende. 
 
Sugar-dating  
SF mener, at sugar-dating er et bekymrende fænomen. Sugar-dating er, når man får penge eller dyre ting til gengæld 
for seksuelle ydelser, og i 2018 advarede Reden Aalborg om, at sugar-dating er med til at skabe en farlighed 
afhængighed, som kan have store konsekvenser for særligt unge piger og drenges liv. SF har i løbet af 2018 derfor 
forsøgt at få de ansvarlige ministre til at forholde sig til den voksende tendens til sugar-dating blandt især unge piger. 
SF har stillet spørgsmål til Justitsministeren om lovligheden af hjemmesiden sugardaters.dk samt til Børne- og 
Socialministeren om de alvorlige konsekvenser, som sugardating kan have, bl.a. at unge piger ender i prostitution – 
og det også lykkes at få afsat midler til bekæmpelse af gråzoneprostitution i forbindelse med 
satspuljeforhandlingerne. 
 
Øremærket barsel 
Se afsnittet om arbejdsmarkedspolitik. 
 

Retspolitik 

SF træder ud af forliget om Offentlighedsloven 
Da man indgik aftale om Offentlighedsloven var det på betingelse af, at lovens effekt skulle evalueres, og at 
forligskredsen efterfølgende skulle indgå en ny aftale, der imødegik eventuelle problemer med loven. Derfor har SF 
forhandlet hårdt for at få et kompromis i land, der kunne imødegå de store problemer med mørklægning. Desværre 
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synes både Konservative og Liberal Alliance at have glemt, hvad der står i regeringsgrundlaget om aftalen, og SF har 
derfor sammen med Radikale Venstre valgt at udtræde af forliget efter et valg, og så søge alternative flertal i 
Folketingssalen, der kan rulle den udskældte § 24, vedr. ministerbetjening tilbage. 
 
Overvågning og databeskyttelse 
Denne del af retspolitikken har et selvstændigt punkt under databeskyttelsespolitik 
 
Rigsadvokatens fyring 
Der er de senere år sket et stort skred i den generelle retssikkerhed: lovforslag, der ikke sendes i høring; 
Justitsministerens suspendering af Straffelovsrådet samt fyringen af rigsadvokaten og hans efterfølgers udmelding 
om, at han vil føre de sager, Justitsministeren ønsker. De retslige institutioner, der er opbygget separat fra selve 
regeringen, er konstrueret for at holde magthaverne i ørerne og sikre ordentlighed og objektivitet i det 
lovgivningsmæssige arbejde. Det er intet mindre end en skandale at retssikkerheden er blevet udvandet på denne 
måde, og SF har imødegået udviklingen med en regn af spørgsmål, som regeringen kun har givet undvigende 
spørgsmål om. Ved et eventuelt regeringsskifte forventer SF selvfølgelig, at denne udvanding af retsstaten ophører. 
 
Ungdomskriminalitet 
SF endte med at måtte stå uden for den aftale om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, som regeringen forhandlede 
på plads i 2018. Årsagen er at regeringen de facto har indført en form for ny kriminel lavalder, hvor børn under 15 
skal stilles for en dommer. Læs mere i afsnittet om socialpolitik. 
 
Udsattes retssikkerhed 
SF har i årets løb kritiseret regeringen massivt for at sylte den kommende reform af retshjælp og fri proces, som et 
utal af juridiske organisationer har lagt pres på for at få i hus. Retshjælpen er i dag de facto ikke tilgængelig i store 
dele af landet på grund af dårlig dækning, og fri proces er også blevet stadig mere utilgængelig. Som resultat er der 
derfor i dag meget stor forskel på borgerens retsstilling i de danske domstole, afhængigt af, om man har økonomi og 
overskud til at få et overblik over sin sag. Alligevel har regeringen valgt at sætte gang i en obskur, intern proces om 
”evaluering” af ordningen, som hidtil ikke har produceret noget resultat. Dette er til gengæld ikke overraskende, 
eftersom problemerne med ordningen er velkendte. Efter et valg håber SF på at kunne samle et rødt flertal for social 
retfærdighed på retsområdet. 
 

Hvidvaskskandalen 

I løbet af 2018 kom det frem at Danske Bank i deres Estiske filial havde haft mistænkelige transaktioner for mere end 
1500 milliarder kroner. I forlængelse heraf indkaldte SF Erhvervsministeren og Justitsministeren til en stribe af 
samråd om sagen og kom derfor også til at sætte os på en stor del af debatten og dermed lagt os i front som et parti 
der vil gøre op med den syge kultur der hersker i finanssektoren.  
I de efterfølgende forhandlingerne efter afsløringerne om ny hvidvasklovgivning har SF blandt andet fået indført at 
bødestraffen for hvidvask forhøjes markant, til op mod 8-dobling, som er er et af de højeste i Europa. Derudover har 
vi været med til at sikre en bedre whistleblower-ordning. Desuden har vi kæmpet hårdt for en styrkelse af 
finanstilsynet og deres beføjelser og forhandler i skrivende stund om bedre regulering og styrkelse af Finanstilsynet.  
Sagen om Danske Bank udvikler sig stadig og Nordea ser også ud til at have deltaget i hvidvask. Derfor fortsætter SF’s 
kamp for at rydde op i den finansielle sektor. Blandt andet foreslår SF at vi får samfundsrepræsentanter i 
bankbestyrelser, myndighedstilsyn direkte inde i bankerne og der skal være stærke sanktioner, hvis banker 
fremadrettet videregiver urigtige oplysninger til myndighederne.  

 
Erhvervspolitik 
Allerede i foråret tog regeringen hul på ”nedlæggelsen” af regionerne, i det de præsenterede et 
erhvervsfremmeudspil, der angiveligt skulle slanke og styrke erhvervsfremmesystemet ved at skrive regionerne ud af 
erhvervsfremmearbejdet og fokusere mere på den såkaldte 1-1 rådgivning. Dette blev desværre vedtaget i efteråret, 
hvilket ikke er helt uproblematisk. For det første fordi regionerne som landets største arbejdsgivere i sig selv har en 
stor rolle at spille i forhold til erhvervsudvikling, uddannelse og samspil med det private erhvervsliv og de store 
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uddannelsesinstitutioner. Derudover spiller de også fortsat en vigtig rolle i forhold til planlægning og 
ressourceudvinding. Men desværre fik regeringen overtalt KL i forbindelse med økonomiforhandlingerne til at bakke 
op bag forslaget, uden at de helt havde gennemskuet konsekvenserne dels i forhold til fortsat udvikling af de større 
partnerskaber mellem kommuner, regioner, erhvervsklynger, universiteter mm, dels i forhold til den samlede 
erhvervsindsats som følge af de medfølgende besparelser. 
 

Natur- og miljøpolitik 

Landbrugspakken 
Klokken tikker videre mod tidspunktet hvor de sidste reduktionskrav til landbruget skal fastsættes for perioden 
2021-27, hvis Danmark skal opnå god økologisk kvalitet i vandmiljøet sådan som medlemslandene vedtog med 
Vandrammedirektivet fra 2000. Selvom tallene for 2017 - det første hele år med fuldt udfoldet landbrugspakke - 
viser stigning i udledningen af kvælstof, har blå blok fortsat placeret nye reduktionsforpligtelser i en lukket black-box 
påskrevet ”EU-forpligtelser – til en ny regering”. Endnu et år er spildt. Forureningen er øget, til søer, åer, fjorde og 
grundvand. Landbrugets problem er vokset. Det eneste der er konstant er regeringens elendige miljø- og 
erhvervspolitik. 
 
Siden 2010 er udledninger af kvælstof steget med ca. 700 tons pr. år. Stigningen betyder, at udledningerne i dag er 
omkring 60.000 tons pr. år, hvis det regner som normalt. Når det regner meget er den faktiske udledning højere. I 
2017 var den således 64.400 ton. Vi skal ned på 40.000 tons hvis vi skal have en chance for at opnå den målsatte 
vandkvalitet. Altså reducere med mindst 2.500 om året i stedet for at øge med 700 tons. Koncentrationen af nitrat i 
vandet lige under markerne, og andelen af prøver i det øvre grundvand, som overskrider grænseværdien for nitrat i 
drikkevand, er i løbet af de seneste to år også vokset. Regeringen har ingen planer om at gribe ind. Tværtimod vil 
den fortsat lade landmændene gøde ’økonomisk optimalt’ og betale landmændene for at så efterafgrøder for at 
opsamle overforbruget af gødning. Regeringens målrettede regulering er dermed markant anderledes end det SF 
foreslog, da vi var i regering. Her skulle landbruget selv finansiere omstillingen inden for dyrkningsarealet, men med 
bidrag fra staten til udtag af jorde til natur og klimatilpasning, fx i å-dale. 
 
Havbrug 
Den nye minister lovede straks efter sin debut i 2018 at indføre en ’sikkerhedsmargin’ sådan at det ’miljømæssige 
råderum’ til nye, forurenende havbrug i Kattegat bliver mindre end planlagt. De nye tal for den reelle forurening og 
de årlige stigninger i faktisk udledt mængde kvælstof er stille og roligt ved at kvæle hele konceptet. Samtidigt har 
ministeren måtte indlede en kulegravning af de eksisterende havbrug efter flere afsløringer af uregelmæssigheder 
og produktioner uden tilladelse. Det virker nu sandsynligt at nye havbrug kan forhindres. Det skyldes ikke kun at det 
bliver stadig tydeligere at tallene bag Landbrugspakken ikke holder, men også, og ikke mindst, at det store folkelige 
pres har medvirket til store forsinkelser i processen. Lokale SF’eres klage til Europaparlamentets borgerklageudvalg 
er stadig aktiv, og i folketinget presser vi fortsat på for at få lagt havbrugsplanerne i graven. 
 
Giftdepoter og jordforurening 
Regeringens planer om at nedlægge regionerne skaber ny usikkerhed om en effektiv indsats mod jordforureninger. 
Det sker netop som regionerne er gået sammen om en fælles appel til regeringen om, at lave en særlig bevilling til 
håndtering af de store ”generationsforureninger”, som i årevis er blevet udskudt på grund af manglende bevillinger. 
Regionerne står reelt med valget mellem at gøre noget ved de store forureninger og de mange forureninger, som 
truer grundvand og boliger. Det er derfor klogt at dele forureningerne op; men det giver kun mening ude i 
virkeligheden, hvis der så også kommer ekstra penge til at fjerne ”generationsforureningerne” så indsatsen mod 
andre forureninger kan intensiveres. Med regeringens udmelding om, hvad der skal efter staten har overtaget 
jordforureningerne, står det desværre klart, at regeringen ikke vil afsætte flere penge til området. Ganske vist vil 
regeringen øremærke op til 500 mio. kr. indtil 2030 til Generationsforureningerne, men pengene skal findes inden 
for de eksisterende bevillinger gennem de effektiviseringer, der påstås opnået, når administrationen af arbejdet i 
fem regioner flyttes til miljøstyrelsen i Århus og Aalborg. Og 500 mio. kr. til håndtering af de i dag kendte 
”generationsforureningerne” er langt fra nok. Regionerne anslår at der skal bruges 2-4 mia. kr. de næste 5-6 år. 
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SF har fortsat været meget aktiv i forhold til Høfde 42 og Grindsted by. Som noget nyt har vi taget risikoen for 
forurening af huse og drikkevand som følge af læk og diffusion af gifte ind i vand- og kloakrørene op. I Grindsted er 
det særligt kloakkerne, der løber i forurenede områder, mens Thyborøn får hele sin drikkevandsforsyning gennem 
delvist beskyttede vandledninger, der løber gennem et område forurenet af Cheminova. Oppositionen støtter 
heldigvis op om SF’s arbejde, og det må i det hele taget konstateres at det er nødvendigt med et andet flertal, hvis 
der skal tages forsvarlig hånd om både ”generationsforureningerne” og de øvrige forureninger der truer drikkevand, 
vandmiljøet og boligerne. 
 
Natur og biodiversitet 
Vildsvinehegnet ved grænsen er ved at blive sat op. Det er på én gang et grotesk symbol på regeringens prioritering 
af landbrug fremfor natur og på DF’s grænsepolitik. Mod indvandring af vildsvin fra Tyskland, som fortsat ikke er 
ramt afrikansk smittepest og ikke planlægger vildsvinehegn mod Polen, er virkningen også symbolsk. Regeringens 
udtagning af Natura 2000 arealer og hundredvis af vandløb fra EU-beskyttelse er derimod ikke symbolsk, men har 
konkrete virkninger. Det er i orden at rette op på fejludpegede arealer, og det er også i orden at prioritere vandløb 
med potentiale for god vandkvalitet over gravede grøfter. Men regeringens ambition er hele tiden at undtage eller 
underimplementere mest muligt af EU-lovgivningen på miljø- og naturområdet i et misforstået hensyn til 
landbrugserhvervet. 
 
På baggrund af sagen om udtagning af arealer fra Natura 2000 beskyttelsen har SF foreslået at kommunerne skal 
have adgang til at foreslå arealer til beskyttelse under EU naturbeskyttelsesdirektiver – Natura 2000 direktiverne er 
først og fremmest fuglebeskyttelses- og habitatdirektivet. Kommunerne havde regeringens forslag til udtagning af 
Natura 2000 beskyttelsen i høring og kom med langt flere forslag til arealer der burde beskyttes fremfor udtagning. 
Regeringen afviste SF’s forslag, men vi vil arbejde videre med det når vi forhåbentligt snart får et andet flertal. 
 
Det skal siges til regeringens ros, at den ofte er åben omkring risikoen for klager fra EU kommissionen, og at den i 
lovarbejdet ikke lægger skjul på, at regeringen ønsker at hjælpe landbruget mest muligt. Denne ærlighed tages dog 
yderst sjældent med, når Venstres ordfører eller ministeren er i medierne. Det gælder også den nuværende minister, 
som har det lidet misundelsesværdige job at skabe en grøn profil for statsministerpartiet frem til valget. Vi kan i 
forlængelse heraf glæde os over, at regeringens tredje miljø- og fødevareminister siden 2015 har valgt at forbyde 
råstofudvinding i Øresund. Det er ikke kun en sejr for biodiversiteten og havmiljøet i den nordlige den af Øresund, 
men bestemt også for de mange fiskere og borgere på begge sider af sundet, der har sluttet op om kravet siden den 
store protestsejlads til Langelinie i marts 2014, hvor Margrete Auken for alvor lancerede SF’s kampagne mod 
sandsugningen i Øresund. 
 
Regeringen har stadig ikke gennemført sine løfter fra regeringsgrundlaget vedr. natur og biodiversitet. Der er således 
endnu ikke plan for, hvordan Danmark skal leve op til forpligtelse om at standse tilbagegangen i arter og levesteder 
fx via den nationale strategi for artsforvaltning i Danmark, som blev lovet færdig inden udgangen af 2015 (!). Den 
kommer i 2019, svarer ministeren nu. Pia Olsen Dyhr og Mette Frederiksen har i et udspil fremlagt hovedpunkterne i, 
hvad der skal ske på naturområdet hvis flertallet skifter efter valget. Hovedvægten er lagt på mere vild natur og urørt 
skov men også en national strategi for artsforvaltning i Danmark. SF vil naturligvis holde S oppe på disse løfter. 
 
Pesticider 
SF er blevet kritiseret for at være med i pesticidaftalen fra april 2017, ikke mindst af EL og ALT som valgte at stå 
udenfor, især fordi der ikke kunne opnås enighed om at forbyde brugen af pesticider i de mest følsomme områder 
omkring drikkevandsboringer, de såkaldte BNBO’er (boringsnære beskyttelsesområder). Det er der nu. I en 
tillægsaftale har alle partier minus EL og ALT aftalt en indfasning af et forbud over tre år mod erstatning til de 
berørte landmænd. SF er ikke tilfreds med det lange forløb, og landmændene risikerer at blive overkompenseret, 
men vi har her valgt at prioritere rent grundvand og drikkevand over andre hensyn. Det har dog ikke fået EL eller ALT 
til at gå med i aftalen. I stedet har de to partier krævet, at der indføres forbud i indvindingsområderne for 
drikkevand. Det er et krav, som SF er enig i og kæmper for, men vi tror ikke på de to partiers strategi med at komme 
med krav udenfor aftalen.  
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I tillægsaftalen tages der også hul på pesticidresistenshandlingsplanen, som SF insisterede på at få med i aftalen. 
Som vi håbede er der nu lagt et nyt spor og åbnet en ny ’kampplads’, som skal sikre begrænsninger i brugen af 
pesticider. Landmændene skal nu udfylde et skema med et pointsystem, så det kan kontrolleres om landmanden 
anvender de såkaldte IPM principper om integreret plantebeskyttelse. IPM kaldes også godt landmandskab og 
betyder bl.a. at behovet for at bekæmpe skadevoldere og ukrudt først skal fastslås og at mekaniske midler og 
dyrkningsmetoder har forrang for kemiske metoder. Det medfører også varieret sædskifte. Alt i alt vil det også 
medføre reduceret risiko for pesticidresistens. Vi er altså på vej væk fra rutinemæssig brug af pesticider og med at 
erstatte pesticider med pesticider, når ukrudt og svamp er blevet resistente overfor midlerne. Aftalepartierne vil 
senere diskutere hvilke bindende krav til sædskiftepraksis der skal stilles.  
 
Målet for miljøbelastningen og pesticidafgiftens niveau fortsætter uændret. Det kan isoleret set vanskeligt 
fremstilles som en kæmpesejr for miljøet, men sandheden er at vi måtte kæmpe imod krav fra V, LA og DF om at 
sænke begge. På baggrund af at der den seneste tid er fundet ”uventede” pesticidrester i grundvandet, krævede SF 
at der gennemføres en totalscreening af grundvandet for alle midler brugt siden 1950’erne. Det kunne vi ikke 
overbevise de blå partier om. Men der vil blive screenet for væsentligt flere pesticider – hvilke vil blive afgjort i første 
halvdel af 2019. 
 
Plastforurening 
Forhandlingerne om en handlingsplan mod plastforurening kom først i gang i slutningen af 2018, bl.a. pga. 
ministerskiftet, men helt sikkert også fordi ministeriet ikke har kunnet overbevise finansministeriet og resten af 
regeringen om behovet for en handlingsplan mod forurening med plast. Det er karakteristisk, og næppe en 
tilfældighed, at mens Esben Lunde Larsen omtalte den kommende handlingsplan som rettet mod plastforurening, 
omtaler Jakob Ellemann-Jensen konsekvent planen som en plasthandlingsplan. Det var da også en 
plasthandlingsplan, som Ellemann offentliggjorde i december – uden åbne forhandlinger med partierne, og slet ikke 
med rød blok. Kravet om en handlingsplan mod plastforurening blev oprindeligt fremsat i et SF forslag, som senere 
blev genfremsat sammen med RV, EL og ALT og medførte en beretning i udvalg, hvor samtlige partier ser frem til at 
regeringen kommer med en handlingsplan mod plastforurening. Det har regeringen fortsat ikke gjort. 
Plasthandlingsplanen er regeringens egen. Til gengæld indkaldte ministeren til forhandling om, hvad der viste sig at 
være en ”enighed om samarbejde” og som indeholder nogle elementer, som vil kunne være et godt udgangspunkt 
for konkret handling mod plastforurening.  
 
SF insisterede på, at der skulle fastsættes bindende miljømål for hvor meget mikroplast der må være i vandmiljøet. 
Det vil lægge et pres på kilderne til forureningen, hvad enten det er renseanlæg, spildevandsslam, bildæk eller 
produkter. Det er helt klart sådanne krav, der har rejst de røde (!) flag i finansministeriet. Ikke desto mindre er det 
ikke mere, end hvad der på forhånd kan forventes at skulle indgå i gennemførelsen af Vandrammedirektivets tredje 
og sidste periode 2021-27. Grænseværdier for mikroplast i miljøet er vores første prioritet på det første måde blandt 
partierne efter valget. Vi krævede også effektive virkemidler sådan at de store mængder ’restplastaffald’ der i dag 
ender i forbrændingsanlæggene i stedet genanvendes som materialer med andre teknologier. I stedet for at 
omdanne plast til slagger, røggasrensningsaffald og CO2 skal urent plast omdannes til nye råstoffer til 
plastproduktion – eller, som det hedder i samarbejdsaftalen ”På den baggrund drøfter parterne, hvordan det 
igennem anvendelse af ny teknologi (pyrolyse, termisk forgasning, enzymer mv.) kan sikres, at restplastikaffald, som 
ikke umiddelbart kan genanvendes, kan bruges som råstof til nye produkter”. Partierne mødes en gang om året. 
Næste gang forhåbentligt som et andet flertal. 
 

Klima- og energipolitik 
I juni indgik alle folketingets partier en energiaftale, der blandt sikrer 100 pct. grøn elproduktion og 90 pct. grøn 
fjernvarme i 2030. Regeringens udspil var langt mindre ambitiøst med fx kun en havvindmøllepark; det endte med 
tre. Regeringen ville bruge næsten alle penge på at sætte elafgiften ned – den blev sat lidt ned, men mest for el til 
varme, så varmepumper bliver meget mere attraktive. SF spillede en aktiv rolle i forhandlingerne og sikrede, at også 
EL og ALT kom med i aftalen. Der udestår en del forhandlinger i forlængelse af aftalen blandt andet om 
overskudsvarme. 
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I efteråret fremlagde regeringen en klimaplan. På transportområdet var det mest markante en luftig 
statsministervision om 1 mio. lav-emissionsbiler i 2030, men helt uden konkrete virkemidler bortset fra en 
midlertidig udskydelse af højere registreringsafgift for elbiler. I øvrigt samtidig med at man for fjerde gang satte 
afgiften på benzin- og dieselbiler ned. Det lykkedes ikke regeringen at lave en aftale med rød blok om elbiler – dertil 
var ambitionsniveauet alt for lavt. SF har fremlagt et klima-transport udspil med en række konkrete tiltag, der skal 
øge salget af elbiler kraftigt, indføre en flyafgift med social kompensation, sikre at busser og kommunale køretøjer 
mv. kommer til at køre på el og biogas mv. Målet er selvsagt at gøre den offentlige transport langt bedre og 
grønnere, så flere kan lade bilen stå, og forureningen bliver begrænset til et absolut minimum. Samtidig skal der 
være flere letbaner, bedre S-tog og lokalbaner og flere godstog, som kan aflaste den voldsomme lastbiltrafik på den 
østjyske motorvej. 
 
I forhold til landbruget er regeringens klimaplan endnu mere mangelfuld. Man ville gøre biogasanlæg lidt tættere og 
i øvrigt stort set basere sig på ”bogholderikneb”. Landbruget har jo tætte forbindelser til Venstre, men ingenting at 
gøre er heller ikke i landbrugets interesser. SF har fremlagt en konkret plan der frem mod 2030 vil reducere 
landbrugets klimaforurening med mindst 25 pct. SF ønsker en bindende klimalov, der fastsætter årlige mål for vores 
klimaforurening (udslip af CO2 og andre klimagasser) med pligt til at tage initiativer til at justere kursen, hvis 
udviklingen løber af sporet. 
 

Fiskeripolitik 
SF bakser fortsat med at få fiskeriaftalen til at virke. Det er ikke blevet nemmere efter den tidligere miljø- og 
fødevareminister, Eva Kjer Hansen, nu er blevet minister for fiskeri (og ligestilling). Fiskeriministeriet blev som 
bekendt flyttet fra miljø- og fødevareministeriet under Eva Kjer Hansens afløser, Esben Lunde Larsen, men er nu 
altså tilbage hos Løkkes førstevalg. Begrænsning af kvotekoncentrationen af muslinge- og østersøfiskeri er trukket ud 
til fordel for stor-fiskere, og vi har heller ikke set den endelige model for auktionsmodellen. Vi har også arbejdet for 
en bedre overvågning af ulovligt fiskeri (bl.a. ulovligt trawl i Øresund) og discard, og hele tiden må vi forsøge at 
bremse regeringen i at kæmpe for fiskekvoter, der kan ødelægge fiskebestandene – ikke mindst i Østersøen. 
 
 

EU-politik 

Brexit-forhandlinger 
I hele 2018 såvel som i foråret 2019 har arbejdet i Folketingets Europaudvalg båret tydeligt præg af de igangværende 
Brexit-forhandlinger mellem EU og Det Forenede Kongerige om en udtrædelsesaftale af Den Europæiske Union. 
Både de komplekse og langvarige forhandlinger og ikke mindst en omfattende mængde nødretsakter (luftfart, 
transport, fiskeri mv.), der har skullet vedtages i tilfælde af et Brexit, uden en aftale mellem Det Forenede Kongerige 
og EU, har været faste punkter på udvalgets dagsorden. 
 
Landbrug og Budget 
Foruden Brexit-forhandlingerne har de løbende forhandlinger om det næste syvårs-budget i EU og revisionen af den 
fælles landbrugspolitik været på dagsordenen. Begge meget omfattende sager som ikke bliver afsluttet på denne 
side af EP-valget og dermed må afvente et nyt Europa Parlament og en ny Kommission. Forslaget til en revision af 
landbrugspolitikken blev fremsat sidste sommer og giver blandt andet større fleksibilitet til medlemslandene i 
forhold til, hvordan de vil anvende landbrugsstøttemidlerne. SF ønsker helt at udfase landbrugsstøtten og i stedet 
bruge en del af midlerne til bl.a. udviklingsbistand. Forslaget til et nyt syvårsbudget skal være færdigforhandlet i 
efteråret 2019 og træde i kraft 1. januar 2021. Som noget nyt omfatter forslaget et opgør med eksisterende 
rabatordninger (herunder Danmarks), nye egne indtægter fx et forslag om skat på plastikemballage, indtægter fra en 
fælles selskabsskattebase og ikke mindst et forslag om at adgang til EU's kasser forudsætter at medlemslandene 
lever op til EU's værdier.  
 
Reform af Folketingets behandling af EU-sager 
Europaudvalget nedsatte i slutningen af 2017 en særlig arbejdsgruppe om Folketingets behandling af EU-sager. SF 
har siddet med i arbejdsgruppen, som i september 2018 fremlagde en række forslag til ændring af Folketingets 
behandling af EU-sager til Udvalget for Forretningsordenen. Forslagene forudsætter for nogles vedkommende 
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ændringer af Folketingets forretningsorden, og i den sammenhæng er det besluttet at et folketingsmedlem, som har 
en særlig interesse i en sag under behandling i Europaudvalget, og som udpeges hertil af sin folketingsgruppe, har ret 
til et deltage i Europaudvalgets forhandling om den pågældende sag. Der kan kun deltage ét medlem for hver 
folketingsgruppe ad gangen i Europaudvalgets forhandlinger efter denne nye bestemmelse. 
Arbejdsgruppen har desuden fremlagt en række anbefalinger til forbedring af udvalgets arbejde, herunder at 
regeringen som en klar hovedregel bør fremlægge EU-sager mundtligt til drøftelse i Europaudvalget mindst en gang 
før disse forelægges til forhandlingsoplæg. I sidste folketingsår forelagde regeringen 70 forhandlingsoplæg. Af dem 
blev 20 sager forelagt til forhandlingsoplæg uden tidligere at have været forelagt mundtligt i Europaudvalget. Dette 
mindsker klart muligheden for at sikre Folketingets indflydelse på sagerne i et tidligere stadium, hvor der er bedre 
mulighed for at påvirke deres udfald. 
 
 

Forsvars- og sikkerhedspolitik 

SF har i det forgangne år set med stor skepsis på forsvarsministeriets ageren i sagen om støjgener fra de nye F-35 fly. 
Regeringen har i årevis tilbageholdt oplysninger om støjniveauet omkring Flyvestation Skrydstrup. SF har i 
forsvarsudvalget såvel som i medierne kritiseret forsvarsministerens håndtering af sagen. 
 
Regeringen har kun et år efter det indgåede forsvarsforlig fra 2018 besluttet at åbne forliget op, for at tilføre det 4,5 
mia. SF valgte sidste år at stå uden for forliget, da man mente der var tale om unødvendig og farlig oprustning. 
Derfor ser SF med stor skepsis på at forligspartierne, heriblandt Socialdemokratiet og De Radikale, har indvilget i at 
opruste yderligere. De ekstra midler til forsvaret er primært midler, som for nuværende figurerer andre steder i de 
offentlige udgifter. Der er dog også tale om en ekstra check på 1,5 mia. som ingen dog ved, hvad skal bruges til. SF 
finder det beklageligt, at regeringen og forligspartierne har reageret efter et tydeligt pres fra den amerikanske 
præsident, Donald Trump.  
 
Cyberkrig og hackerangreb fylder mere og mere i trusselsbilledet. Derfor anser SF det for vigtigt, at der sættes 
ressourcer af til at kunne bekæmpe eventuelle angreb, der i værste tilfælde kan lukke store dele af samfundet ned. 
Trusselsbilledet kan være svært at vurdere, da både fremmede stater, personer og organisationer kan have interesse 
i at lamme det danske samfund. SF har derfor forsøgt at italesætte problemerne ved at det kinesiske selskab, Huawei 
skal stå for udbygningen af det kommende 5G-netværk. Huawei har som andre kinesiske selskaber 
indberetningspligt overfor den kinesiske regering, der ifølge SF ikke bør få adgang til den danske befolknings 
personfølsomme data eller blive en aktør i dansk 5G, som Danmark dermed bliver afhængig af.  
 
 

Økonomisk politik, satspuljens nedlæggelse og SF’s udspil til finansloven for 2019  
SF’s finanslovsudspil for 2019 sigtede mod at sætte en stopper for den voksende ulighed, sikre bedre uddannelse, 
arbejdsmiljø, sundhedsvæsen og fremme af grønne initiativer. Konkret ville en vedtagelse bl.a. have betydet en 
bedre normering i daginstitutionerne, samt en afvikling af brugerbetaling på diverse sundhedsområder, såsom 
tandlæge og psykiatri.  Fra finansåret 2018 vurderes der at have været mere end 4,7 milliarder kroner til overs, fra 
finanslovsbevillingerne. Heraf foreslog SF at afsætte én milliard til en grøn pulje. Af yderligere finansiering til 
initiativer i SF’s finanslovsudspil foreslog vi en progressiv arveskat, hvor arveindtægter over 2 millioner beskattes 
med yderligere 15 pct. i forhold til i dag. Desuden skulle en formueskat på 0,5 pct. af formuer over 5 mio. indføres og 
aktieudbytte samt renteindtægter beskattes på lige fod med arbejdsløn. Samlet var der udgifter for 8.330 millioner 
kroner, mens der var indtægter for 9.240 millioner, hvilket ville give et overskud på 910 millioner kroner.  
 
Selv om SF ikke blev en hovedaktør i finanslovsaftalen for 2019 var SF med i en separat aftale, der nu træder i stedet 
for den hidtidige satspuljeaftale. Det indebærer, at modtagere af overførselsindkomster ikke længere kommer til at 
finansiere sociale indsatser via satspuljen: Fremover vil folkepensionen blive reguleret fuldt ud i takt med 
lønudviklingen, mens der vil dog stadig være tale om en lidt mindre regulering af de øvrige overførselsindkomster. 
For den gruppe anvendes mindre-reguleringen til at finansiere en obligatorisk pensionsopsparing. Aftalen forhindrer 
ikke, at SF kan foreslå og lave forbedringer af ydelserne fx ved at afskaffe kontanthjælpsloftet eller hæve 
dagpengedækningen. Men satspuljen vil som nævnt blive afskaffet i dens nuværende form. Dog således at projekter, 
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som har fået permanent finansiering fra satspuljen, fortsætter. Midlertidige bevillinger går ved udløb tilbage i en 
mindre pulje. Derudover vil sociale indsatser skulle finansieres via finansloven. 
 
SF har deltaget i forhandlingerne om et evt. frasalg af Radius, med klare krav til det fremtidige ejerskab, men 
stoppede salget, da man ikke kunne komme igennem med en løsning, der sikrede offentlig kontrol eller 
forbrugerejerskab over kritisk infrastruktur. 


