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Uligheden i det danske samfund er stigende. Skellet mellem land og 

by, mellem uddannede og ufaglærte, og mellem danskere på og uden 

for ejerboligmarkedet vokser. Det er på tide, at vi sætter ind mod 

uligheden og genopretter trygheden. Vi tog første skridt med Arne, men 

nu vil SF videre.

Arbejdsløshedsdagpengene og uddannelsessystemet, som skal sikre 

fleksibiliteten og trygheden på arbejdsmarkedet og holde hånden under 

velfærdssamfundet, er udhulet markant gennem de senere år. Flere 

unge står uden uddannelse, mens samfundet skriger på faglærte. 

Samtidig gør boligprisernes himmelflugt det stadigt sværere for almin-

delige danskere at få råd til at købe en bolig. Boligmarkedet er blevet en 

af de største ulighedsskabende faktorer i Danmark, og de økonomiske 

eksperter er bekymrede for en ny boligboble, hvis politikerne ikke griber 

ind. 

SF vil genoprette trygheden og investere massivt i dagpenge og ud-

dannelse. Det skal ske ved en forbedring af arbejdsløshedsdagpengene 

efter den model, FH har fremlagt, samt et uddannelsesløft på 1 milli-

ard kroner årligt. Finansieringen skal komme fra en gradvis 

sænkning af rentefradraget, der på sigt skal bidrage til at 

lægge en dæmper på boligmarkedet og dermed sikre, at også 

unge og lavtlønnede har mulighed for at købe bolig. 

Konkret vil SF med udspillet bidrage til at løse tre store proble-

mer i det danske samfund:
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1. STADIGT DÅRLIGERE DAGPENGE
DÆKNING UNDERGRAVER VORES 
FLEXICURITYMODEL VED AT 
 SKABE ØKONOMISK UTRYGHED.
Dagpengene skal løftes med op til 4.000 kr. pr. 

måned de første tre måneder, forudsat at man 

har været i beskæftigelse to ud af de seneste tre 

år, samt at man har været medlem af en A-kasse i 

fire år. Har man kun været medlem i to år, er løftet 

op til 2.000 kr. Forbedringen træder i kraft medio 

2022. 

2. FOR MANGE UNGE ENDER SOM 
UFAGLÆRTE PÅ ET ARBEJDS
MARKED, DER IKKE HAR PLADS 
TIL DEM. SAMTIDIG ER DER STOR 
MANGEL PÅ FAGLÆRTE. 
Der afsættes 1 mia. kr. årligt til et uddan-

nelsesløft, som indfases med 500 mio. kr. i 

2022, 750 mio. kr. i 2023 og derefter 1 mia. kr. 

årligt. SF vil fremlægge nærmere plan for ud-

dannelsesløftet, der blandt andet skal prioritere 

erhvervs- og voksenuddannelserne, samt særligt 

sårbare elever og studerende. 

3. HURTIGT STIGENDE BOLIG
PRISER SKABER STORE KAPITAL
GEVINSTER FOR NUVÆRENDE 
BOLIGEJERE OG GØR DET SVÆRT 
FOR ALMINDELIGE DANSKERE AT 
KOMME IND PÅ MARKEDET.

Værdien af rentefradraget sænkes med 5 pro-

centpoint med indfasning over fem år fra og med 

2022. For de fleste vil det betyde, at værdien 

af fradraget falder fra cirka 33 pct. til cirka 28 

procent af renteudgiften. Samtidig foreslår SF, 

at man fremadrettet kun får det høje rentefrad-

rag for renter op til 40.000 kr. årligt pr. person. I 

dag er grænsen 50.000 kr. Grænsen nedsættes 

gradvist over 10 år. Renter over grænsen kan i dag 

fradrages med cirka 25 procent, denne procent 

nedsættes også med fem procentpoint. 

SF foreslår derudover et udredningsarbejde for 

at undersøge muligheden for at målrette det 

høje rentefradrag til personer, der er på vej ind 

på ejerboligmarkedet. SF har ligeledes foreslået 

at oprette et særligt realkreditinstitut med stat-

sligt indskud til landdistrikterne, der skal forbedre 

lånemulighederne uden for de større byer og sikre 

den geografiske balance.

Dagpengene skal løftes med 
op til 4.000 kr. pr. måned de 
første tre måneder

SF har ligeledes foreslået at 
oprette et særligt realkredit-
institut med statsligt indskud 
til landdistrikterne, der skal 
forbedre lånemulighederne 
uden for de større byer.
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FAKTA OG FINANSIERING

Dagpenge: Dagpengeforslaget vil koste 1,5 mil-

liarder kroner årligt, hvis man lægger Finans- og 

Beskæftigelsesministeriets beregningsmetode til 

grund. SF mener dog – ligesom FH – at udgiften 

er groft overvurderet. Derfor ønsker SF en uaf-

hængig vurdering af metoden. Hvis denne som 

forventet viser, at udgiften er mindre, ønsker SF 

at reservere det frigjorte provenu til yderligere 

forbedringer af dagpengedækningen. 

Uddannelsesløft: Der afsættes 1 milliard kroner 

årligt til uddannelsesområdet. Beløbet indfases 

med 500 mio. kr. i 2022, 750 mio. kr. i 2023 og 

derefter 1 mia. kr. årligt.

Rentefradrag: Fuldt indfaset giver et 5 procent-

point lavere rentefradrag med det nuværende 

lave renteniveau et provenu på cirka 1,7 milliarder 

kroner. Den nedsatte grænse for højt rentefradrag 

skønnes at give cirka 0,3 milliarder kroner med en 

langsom indfasning af provenuet. 

Med Finansministeriets renteforudsætninger vil 

borgernes renteudgifter stige over 10 år. Det vil 

sige, at provenuet fra SF’s forslag vil øges med 

cirka 1,5 milliarder kroner årligt (målt i 2034). Ved 

fuld indfasning vil der dermed være et overskud på 

1 milliard kroner årligt. 

Frem til 2025/26 vil modellen akkumulere et 

underskud på cirka 4,5 milliarder kroner. Under-

skuddet forventes at kunne udlignes af overskud 

i perioden frem til 2034, hvorefter der vil være 

yderligere 1 milliard kroner årligt til forbedringer af 

dagpenge og uddannelse. 

Konkrete eksempler på konsekvenserne af et 
lavere rentefradrag for boligejere:
En boligejer med renteudgifter svarende til fuld 

belåning af et hus til 2 millioner kroner, som betal-

er 1 procent i rente og et realkreditbidrag på andre 

1 procent, vil have en årlig merudgift på 2.000 

kroner ved fuld indfasning. Det vil for langt de 

fleste være betydeligt mindre end den indtægts-

fremgang, de vil opleve på fem år. 

For en familie med et hus til 5 millioner kroner vil 

merudgiften være på 6.600 kroner årligt. 

For kommende boligejere vil der også være mer-

beskatning, men den vil delvist blive modsvaret af 

lavere boligprisstigninger.


