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Finanslov 2022 
Mens finanslovsforhandlingerne året før bl.a. skulle stimulere økonomien under coronakrisen, så foregik 
finanslovsforhandlingerne for 2022 på en noget anden baggrund. I løbet af 2021 stod det i stigende grad 
klart, at dansk økonomi havde påbegyndt en højkonjunktur. Væksten nåede næsten 4 pct., beskæftigelsen 
var høj og ledigheden nåede ved slutningen af året det laveste niveau i 12 år. 
 
Det betød, at der var lagt op til en finanslov af beskeden størrelse for at undgå en overophedning af 
økonomien. Den såkaldte forhandlingsreserve i regeringens finanslovsforslag var således på 1,2 mia. kr. SF 
havde lavet et finanslovsudspil med en række prioriteter, herunder en reduktion af klasseloftet i 
folkeskolen, en prioritering af handicap-, ældre- og fødselsområderne, gratis forebyggende tandpleje for 
18-24 årige, oprettelse af en grundvandsfond og en række tiltag til at fremme klimaomstillingen af 
transporten. 
 
Den endelige finanslovsaftale mellem regeringen, SF, Radikale, Enhedslisten, Alternativet og 
Kristendemokraterne indeholdt vigtige tiltag på flere af netop disse områder. Bl.a. blev det aftalt at 
reducere klasseloftet fra 28 til 26 elever for 0. – 2. klasse (fortsat med mulighed for dispensation). Det er en 
rigtig god start at loftet er sænket til 26, hvilket vil bidrage til at sikre mere ro i klasserne og tid til de 
enkelte elever. SF har kæmpet og kæmper fortsat for at få sænket klasseloftet til 24, ligesom SF også 
ønsker det lavere klasseloft udbredt til alle klassetrin for nye klasser. 
 
Finanslovsaftalen indeholdt desuden gratis tandpleje for 18-21-årige. SF havde foreslået, at forebyggende 
tandpleje gøres gratis helt op til og med det 24. år. Med finanslovsaftalen omfattes kun op til det 21. år, 
men til gengæld dækkes tandlægebehandling generelt. SF vil frem over arbejde for at omfatte flere 
aldersgrupper og mindske brugerbetalingen på sundhedsområdet generelt.  
 
Der blev afsat 50 mio. kr. årligt i de første år (og et lidt mindre beløb efterfølgende) til en drikkevandsfond. 
Der indgik desuden andre tiltag i aftalen mhp. at sikre drikkevandet, herunder at vandselskaberne kan 
fordele udgifter til bl.a. jordopkøb over en årrække, når de lægger udgiften oven i vandprisen, så fx 
jordopkøb ikke giver et stort et-års hop i vandprisen. 
 
Som følge af coronasituationen blev der som led i finanslovsaftalen også prioriteret 1 mia. kr. som en 
vinterpakke til sundhedsvæsenet. Endelig er det også værd at bemærke, at håndværkerdelen af 
Boligjobordningen blev afskaffet med finanslovsaftalen. 
 
Økonomisk politik generelt 
Det væsentligste forhandlingsforløb ift. den økonomiske politik generelt – i tillæg til finansloven – har været 
forhandlingerne om ”Danmark kan Mere I”, som blev afsluttet i januar 2022. Aftalen indeholdt flere store 
elementer, hvoraf SF har kæmpet for flere igennem en årrække. 
 
Et væsentligt tiltag var styrkelsen af dagpengesystemet, hvor ledige, som har været flere år på 
arbejdsmarkedet, nu kan få et tillæg til deres dagpenge på op til 3.649 kr. om måneden i de første tre 
måneder af dagpengeperioden. Partnerindkomstafhængigheden blev desuden afskaffet for folke-, førtids- 
og seniorpensionister fsva. Arbejdsindkomster. Der er også aftalt væsentlige investeringer i uddannelse og 
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grøn omstilling, idet beløbene hertil dog vil afhænge af, at der findes besparelser på erhvervsstøtten for op 
til ca. 3,5 mia. kr. 
 
En stor del af finansieringen af aftalen – og hovedparten af den beregnede arbejdsudbudseffekt – 
stammede fra ændringer af dimittendreglerne for dagpenge. Dimittendsatsen for ikke-forsørgere 
nedsættes efter de første tre måneders forbrug af dagpengeperioden, og dimittenders ordinære 
dagpengeperiode reduceres fra to år til ét år. SF var imod denne del af aftalen, men der var flertal herfor 
uden SF, og de øvrige partier var klar til at lade reduktionen i dagpengene gælde fra dag 1. SF fik forhandlet 
igennem, at satsen skal være uændret de første tre måneder. 
 
På det økonomiske område kan også nævnes, at der i slutningen af 2021 er fremsat flere vigtige lovforslag. 
Velfærdsloven skal sikre, at der følger finansiering med, når udgifterne stiger som følge af ændret 
demografi. Aktuelt lader der dog ikke til at være flertal i Folketinget for lovforslaget. Derudover er der bl.a. 
fremsat forslag om statsgaranterede lån til boliger i yderområder, som SF har kæmpet for i længere tid. Den 
videre behandling af lovforslagene udestår. 
 
På skatteområdet blev der i december aftalt den såkaldte kontroletape 3, der indebar 250 nye 
medarbejdere til skattekontrol, herunder bekæmpelse af skatteøkonomisk kriminalitet. I efteråret blev der 
aftalt en række tiltag ift. spil, herunder særligt et såkaldt ”spilkort” for væddemål i kiosker og andre fysiske 
butikker. Det skal forebygge hvidvask og matchfixing og beskytte unge og spilafhængige bedre. 
 
Erhvervsområdet 
I løbet af efteråret og vinteren har restriktioner og hjælpepakker som følge af corona igen præget 
erhvervslivet, men ved udgangen af januar 2022 ophørte restriktionerne.  
 
Centralt på erhvervsområdet er desuden, at Erhvervsministeriet er ved at lægge sidste hånd på et eftersyn 
af de såkaldte ”finansielle supermarkeders” betydning for forbrugerne og konkurrencen. SF har presset 
regeringen til at sætte arbejdet i gang, og har spillet forslag ind i processen. Efter afrapporteringen venter 
der et forhandlingsforløb om tiltag til at fremme konkurrencen og forbrugernes position i den finansielle 
sektor. 
 

Børnepolitik 
 

Løft af fritidspædagogikken 

Med finansloven for 2022 lykkedes det os at få afsat penge til at styrke fritidstilbuddene og til at igangsætte 

en undersøgelse af normeringerne i SFO’erne, fritidshjem og klubtilbud. Der er afsat i alt 46,8 mio. kr. i 

2022 og 123,4 mio. kr. årligt i perioden 2023-2025. Med inspiration fra dagtilbudsområdet, hvor der siden 

2018 har været afsat puljemidler til dagtilbud med mange sårbare og udsatte børn, målrettes midlerne til 

fritidspædagogikken i områder med høj andel af sårbare og udsatte børn og unge. Vi har valgt at starte med 

at styrke tilbud med mange sårbare og udsatte børn, og så arbejder vi videre med at løfte alle fritidstilbud. I 

dag har vi ikke et tilstrækkeligt kendskab til normeringerne i SFO’er, fritidshjem og klubtilbud og det er en 

udfordring, når vi skal finde ud af, hvordan normeringerne reelt ser ud og hvad der skal til for at vi også i 

vores SFO’er og fritidshjem kan arbejde for minimumsnormeringer. I SF har vi som målsætning en 

minimumsnormering på 9 børn pr. voksen – fordi der også skal være voksne nok om vores børn i deres 

fritid, der kan skabe tryghed, nærvær og høj kvalitet for børnene.  

 

Ret til et ekstra år i børnehaven  
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I SF har vi længe kæmpet for, at børn skal have ret til et ekstra år i børnehaven, hvis de har behov for det. Vi 

sagde det før og under valgkampen, og vi fik det skrevet ind i forståelsespapiret, at der skal være bedre 

muligheder for skoleudsættelse. Regeringen har været fodslæbende, men med finansloven for 2022 

lykkedes det os at komme i mål. Vi har sikret kommunerne et markant økonomisk løft: 109 mio. kr. i 2023, 

200 mio. kr. i 2024, 202 mio. kr. i 2025 og 200 mio. kr. årligt fra 2026. Pengene skal sikre de økonomiske 

rammer for, at flere børn kan starte senere i skole. Slut med at spare penge på at sende børn for tidligt i 

skole. Fremover skal vurderingen af et barns behov for et ekstra år i børnehaven foretages i dagtilbuddet og 

ikke på barnets kommende skole. Dagtilbudslederen skal sammen med forældre, pædagoger og 

skolelederen finde den bedste løsning for barnet. Vi kommer selvfølgelig til at følge det tæt og holde øje 

med om forældres og pædagogers indstillinger bliver fulgt, så alle børn med behov for et ekstra år i 

børnehaven får det fremover.  

 

Tidlig SFO start må ikke være en spareøvelse  

En ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut viser, at børn i flere og flere kommuner sendes tidligt i 

forårs-SFO. Sidste år gjaldt det for mere end hver anden skole. Det betyder, at mange børn forlader 

børnehaven tidligere, og at de skoleforberedende aktiviteter starter allerede, når nogle børn er fire år. 

Samtidig viser en ny undersøgelse fra BUPL, at hele 84 procent af kommunerne tildeler færre midler til børn 

i tidlig SFO end til børn i daginstitutionerne. Med loven om minimumsnormeringer har vi sikret børnene ret 

til minimumsnormeringer frem til skolestart, men det gælder ikke, hvis de rykkes i tidlig SFO. Derfor er det 

en bekymring, at forårs-SFO kan blive brugt som en spareøvelse og et smuthul til at leve op til 

minimumsnormeringer i børnehaven. I SF mener vi, at det skal være slut med at spare på børnene og at 

flytningen til forårs-SFO bør ske af pædagogiske og ikke økonomiske hensyn. Vi har haft ministeren i 

samråd, og der kommer to undersøgelser der skal belyse området, hhv. hvad det betyder for børn at være i 

forårs-SFO og hvad normeringerne er i SFO’erne.  

 

Uddannelsespolitik 
Lavere klasseloft for de mindste  

Med finansloven for 2022 lykkedes det os at sænke klasseloftet til 26 elever i 0. - 2. klasse. Det gælder for 

nye årgange fra og med skoleåret 2023/2024. Vi havde selvfølgelig gerne set, at det lavere klasseloft gjaldt 

for alle klassetrin og var på 24 elever, men at vi nu har fået et lavere klasseloft for de mindste er en god og 

vigtig start. Det vil nemlig bidrage til en bedre skolestart for børnene, hvor der er mere tid til det enkelte 

barn og bedre rammer for lærerne til at skabe ro i klassen. Klasseloftet i 3. - 9. klasse vil fortsat være 28 

elever – det kæmper vi videre for at ændre på.  

 

Aftale om nyt bedømmelses- og evalueringssystem i folkeskolen 

I oktober 2021 kom vi endelig i mål efter flere års arbejde. Og vi fik sat mange SF-aftryk i aftalen. Stemplet 

”ikke-uddannelsesparat” bliver afskaffet – slut med at de unge skal føle, at de dumper i livet, som flere har 

sagt, at de gør fordi man både dumper i faglige, personlige og sociale forudsætninger. Alle unge er klar til 

noget – vi skal bare finde ud af, hvad det er. Med aftalen afskaffede vi også elevplanerne og 

kvalitetsrapporterne og lader det være op til lærerne og lederne at finde på noget nyt, der giver mening for 

børnene. Og så fik vi ændret grundlæggende ved de nationale test, som vi kender dem og erstattet dem 

med noget bedre, som lærerne selv har været med til at finde på: klassiske læse- og matematikprøver (som 

en lineær test og ikke den adaptive) i starten af skoleåret og hvor skolerne selv vælger, hvordan de vil give 

tilbagemelding til forældre. Derudover indfører vi en fast ordblinderisikotest i 1. klasse, for alle de børn, 

som kan have risiko for ordblindhed. Det er et kæmpe skridt for at sikre, at vi opdager alle børn med 
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ordblindhed i tide. Og endelig giver vi meget bedre rettigheder til børn med høj begavelse. Havde vi i SF 

gerne set, at der var færre tests? Ja, det er klart. Men samlet set er det en virkelig god aftale – nu sætter vi 

endelig farten ned i folkeskolen. Og så er aftalen forbilledlig ved at den er lavet sammen med folkeskolens 

parter, som endda var med til at fremlægge aftalen. Det er en ny måde at lave skolepolitik på og det er 

sådan skolepolitik også bør laves fremover.  

 

Geninvesteringer i vores uddannelser  

Med finansloven for 2020 fik vi taget det første skridt mod en genopretning af uddannelsesområdet. Det 

var helt afgørende for SF, at vi fik stoppet besparelserne på uddannelse. Grønthøsteren er væk, og 

uddannelsesområdet vil ikke længere blive brugt som en uudtømmelig brønd til at finansiere andre 

initiativer, som den tidligere regering gjorde. Det giver ro om økonomien ude på uddannelserne, og det er 

vigtigt. Derudover fik vi et meget tiltrængt og vigtigt økonomisk løft af pædagoguddannelsen, og så 

lykkedes det os at få videreført taxameterløftet, som er helt afgørende for de humanistiske og 

samfundsvidenskabelige uddannelser. Med finansloven for 2021 fortsatte vi genopretningen og 

geninvesterede i uddannelserne. Vi sikrede et økonomisk løft af FGU, erhvervsskoler og gymnasier. Med 

finansloven for 2022 har vi sikret et ekstraordinært løft af FGU’en, løftet hf-enkeltfag og sikret penge til at 

styrke læreruddannelsen. Med aftalen om ’Danmark kan mere I’ fik vi afsat penge til at taxameterløftet af 

de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser permanentgøres, og derudover til 

velfærdsuddannelser (særligt pædagog og socialrådgiver) og klimaerhvervsskoler. Vi har nået meget siden 

valget i 2019 og vi fortsætter arbejdet, for vi er ikke i mål – det er fortsat en vigtig SF-prioritet at genoprette 

og styrke vores uddannelser.  

 

Værn om de studerendes levegrundlag  

For SF er det helt afgørende, at alle har lige adgang til uddannelse og at økonomi aldrig må begrænse 
uddannelse. Her er SU’en et vigtigt redskab, der sikrer, at det ikke er ens forældres pengepung, der afgør, 
om man kan tage en uddannelse. Desværre kan vi se, at særligt boligpriserne i de større byer betyder, at 
mange studerende får brugt hele deres SU allerede før måneden begynder, fordi den ikke engang rækker til 
deres boligudgifter. Samtidig er der pres på fra flere sider for at omlægge SU’en til lån eller skære den ned. 
Heldigvis lykkedes det ikke regeringen og borgerlige partier at lade den dårligere regulering af SU’en 
fortsætte i 2022 – så nu styrker vi SU’en fremfor at forringe den. Samtidig er det meget positivt, at 
Uddannelses- og Forskningsministeren har meldt ud, at en omlægning af SU til lån på kandidaten ikke er 
regeringens politik. Det skaber en vigtig ro om SU’en og de studerendes levegrundlag. Der er dog fortsat 
brug for forbedringer, som vi arbejder for. Fx er det urimeligt at studerende med handicap eller studerende 
som er enlige forsørgere bliver dårligere økonomisk stillet i praktikken, fordi de ikke får deres SU-tillæg i 
praktikperioden. Derudover bør gymnasieelever også få ret til handicaptillæg til SU’en, ligesom elever på 
erhvervsuddannelserne har.  
 

Socialområdet:  
SF er en del af Børnene Først-aftalen fra maj 2021. Som det fremgik af beretningen fra landsmødet 2021 

har aftalen flere klare SF-aftryk med fokus på forebyggelse, bedre kvalitet i sagsbehandlingen, bedre 

forældresamarbejde og et lettere adgang for barnet til kommunen med en barnets indgang. Det er meget 

vigtigt for SF at sikre en ordentlig implementering af aftalen med tilstrækkelig inddragelse af relevante 

organisationer og tid til lovarbejdet. Social- og ældreministeren havde oprindeligt lagt op til, at der skulle 

fremsættes lovforslag i foråret 2022 med ikrafttrædelse i januar 2023. Flere partier og organisationer var 

dog bekymrede for, at man med den hurtige fremsættelse ikke ville sikre, at aftalens intentioner om blandt 

andet bedre sagsbehandling og to sagsbehandlere på svære sager, ville blive realiteten. Ligesom SF havde 
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en bekymring for forringet retssikkerhed. SF har derfor været med til at sikre bedre tid til 

implementeringen og lovarbejdet, så lovforslaget fremsættes i efteråret 2022 med ikrafttrædelse i april 

2023. SF vil opretholde fokusset på, at implementeringen af aftalen lever op til intentionerne, og vi er i 

dialog med relevante organisationer i den forbindelse.  

I februar 2022 kom det endvidere frem, at Adoptionsnævnet har rettet adskillige henvendelser til social- og 

ældreministeren om mangel på adoptivfamilier. Dette er særligt kritisk, da der har været konkrete tilfælde 

med børn, som skal bortadopteres, men hvor der mangler familier. Det er endvidere især kritisk, fordi 

regeringen ønsker at flere børn skal bortadopteres, og det var et opmærksomhedspunkt for SF i 

forhandlingerne om Børnene Først, at reglerne for tvangsadoption ikke blev lempet yderligere. Aftalen vil 

dog muligvis stadig medføre et øget antal bortadoptioner. SF har stillet spørgsmål til ministeren om 

henvendelserne fra Adoptionsnævnet samt om konsekvenserne af Børnene Først-aftalen i lyset af manglen 

på adoptivforældre. 

Arbejdsmarked:  
Der er sket meget på arbejdsmarkedsområdet siden sidste landsmøde. SF’s beskæftigelsesordfører Karsten 

Hønge er løbende opmærksom på at inddrage Fagligt Kontaktråd i større sager. Desuden opdaterer Karsten 

Hønge Fagligt Netværk i nyhedsbreve og afholder løbende virtuelle mini-konferencer med aktuelle temaer i 

netværket for at styrke opmærksomheden på og udviklingen af arbejdsmarkedspolitikken. 

Afskaffelse af partnerindkomstafhængighed, styrkede dagpenge og et organiseret arbejdsmarked 

I januar 2022 blev der indgået en politisk aftale om ”En ny reformpakke for dansk økonomi” mellem 

regeringen, SF, radikale, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne. Aftalen indeholder en lang række sejre 

for SF, og vi får politik igennem, vi længe har kæmpet for. 

Ægtefælleindkomstafhængigheden afskaffes endelig 

For det første afskaffer man endelig ægtefælleindkomstafhængigheden for førtidspensionister, 

folkepensionister og seniorpensionister. Reglen betyder, at man modregnes i sin ydelse, hvis ens samlever 

tjener over et vist beløb årligt. SF har længe gjort opmærksom på denne uretfærdighed og rejst 

problematikken i flere forhandlinger, herunder bl.a. Finanslovsforhandlinger og forhandlingerne om ret til 

tidlig pension. Det har været helt afgørende for SF i forhandlingerne om reformpakken, at 

modregningsreglen blev ændret, hvilket er lykkedes. Ændringen træder i kraft 1. januar 2023. I mellemtiden 

har vi dog også i finanslovsforhandlingerne for 2022 fået forlænget den politiske aftale fra vinteren 2021 

om, at ekstra indtægter fra Covid-19-relateret arbejde ikke skulle modregnes i pensionen, så den gælder i 

2022.   

Højere dagpengesats for personer med arbejdsmarkedstilknytning 

Med aftalen om reformpakken styrker vi desuden dagpengene i starten af ledighedsperioden for personer 

med længere arbejdsmarkedstilknytning og a-kasse-anciennitet. SF har haft et kontinuerligt fokus på 

dagpengenes dækningsgrad og tidligere stillet beslutningsforslag om netop forhøjet sats i starten af 

ledighedsperioden samt spillet ud med det 1. maj 2021. SF har dog dengang fået at vide af 

Finansministeriet, at dette ville være utroligt dyrt i arbejdsudbud. Men da regeringen lancerede Danmark 

kan mere-udspillet, erkendte de, at Finansministeriet havde begået fejl i beregningerne over SF’s forslag. 

Med aftalen om reformpakken får ledige således et tillæg på op til 3.649 kr. om måneden i de første tre 

måneder af dagpengeperioden, såfremt de været medlem af en a-kasse i de seneste fire år og haft to års 

beskæftigelse inden for de seneste tre år.  
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For så vidt angår dagpengeområdet er det desuden en del af aftalen, at dimittenders ordinære 

dagpengeperiode sænkes fra to til et år, og at dimittendsatsen for nyuddannede ikke-forsørgere under 30 

år sænkes til 9.514 kr. pr. måned efter de første tre måneders forbrug af dagpengeperioden. 

Dimittendsatsen for ikke-forsørgere, der er fyldt 30 år, sænkes til 12.018 kr. pr. måned efter de første tre 

måneders forbrug af dagpengeperioden. Dimittendsatsen for forsørgere ændres ikke. Det er bestemt ikke 

vokset i SF’s baghave, at dimittendsatsen skulle sænkes. Regeringen lagde i sit udspil op til at nedsætte 

dimittendsatsen fra dag ét, hvilket SF har kæmpet stærkt imod og haft som et afgørende punkt i 

forhandlingerne. Det er således grundet pres i forhandlingerne fra især SF, at man er endt med et 

kompromis, hvor satsen nedsættes efter de første tre måneder. 

Forhøjet fagforeningskontingent 

Med aftalen forhøjer man desuden fradraget for fagforeningskontingenter. Dette er en sejr for SF, som har 

hele tiden har haft et stort fokus på at styrke opbakningen til den danske model og fagforeningerne og flere 

gange tidligere har stillet beslutningsforslag om forhøjet fradrag for fagforeningskontingenter. Med aftalen 

forhøjes det maksimale fradrag for fagforeningskontingenter fra 6.000 kr. til 7.000 kr. årligt. Man styrker 

desuden incitamentet til at forsikre sig gennem dagpengesystemet ved at ændre fradragsretten for private 

lønforsikringer, så fradragsretten betinges af, at der i løbet af året er betalt et a-kassebidrag på mindst 

1.300 kr. 

Mere uddannelse til ufaglærte 

Med aftalen permanentgør man desuden muligheden for uddannelse indenfor mangelområder på 110 

procent af dagpengesatsen, som gælder ledige ufaglærte eller faglærte med forældet uddannelse. SF har 

ligeledes løbende argumenteret for at permanentgøre det såkaldte uddannelsesløft, så flere ufaglærte får 

mulighed for at blive faglærte, og vi ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd vil mangle 99.000 faglærte i 

2030. 

Styrkelse af det organiserede arbejdsmarked og tiltag mod social dumping 

Aftalen indeholder desuden en række tiltag for at styrke det organiserede arbejdsmarked og bekæmpe 

social dumping og udnyttelse af arbejdstagere, hvilket i høj grad er en prioritet for SF. For det første 

nedsættes Rådet for fremtidens arbejdsmarked som et permanent råd med arbejdsmarkedets parter, der 

skal rådgive om problemstillinger knyttet til det fremtidige arbejdsmarked. Rådet vil bl.a. skulle rådgive om 

platformsøkonomi og anden atypisk beskæftigelse. Der indføres endvidere et lovkrav i udbudsloven om 

brugen af lærlingeklausuler i alle relevante udbudte offentlige kontrakter. Man følger desuden op på en 

række af anbefalingerne fra den tværministerielle arbejdsgruppe om sårbare udenlandske arbejdstagere: 

Der indføres et generelt krav om, at en arbejdsgiver, som stiller bolig til rådighed for sine ansatte, skal sikre 

gode og tidssvarende boligforhold, og at myndighederne fører tilsyn hermed. Man styrker indsatsen mod 

brugen af illegal arbejdskraft ved at indføre nye tiltag, som understøtter myndighedernes indsats på 

området ved at øge SIRI’s tilstedeværelse ved fysiske tilsyn i myndighedssamarbejdet mellem politiet, 

Arbejdstilsynet og Skattestyrelsen, samt en mulighed for flere oplysningskrav i RUT-registret og krav om, at 

arbejdsgiver skal sørge for, at de ansatte efter anmodning fra Arbejdstilsynet og SIRI fremviser 

identifikationspapirer. Endvidere skal Arbejdstilsynet udvikle nye indsatser, der kan styrke kontrollen med 

virksomheder, hvor arbejdet udføres af underleverandører med fokus på blandt andet falske selvstændige.  

Det bemærkes i denne forbindelse, at den tværministerielle arbejdsgruppe oprindeligt er nedsat som 

konsekvens af SF’s beslutningsforslag fra 2019 om at gøre det lettere at dømme bagmænd til 

menneskehandel til tvangsarbejde. Se også det selvstændige afsnit om menneskehandel til tvangsarbejde 
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Det skal sidst om aftalen nævnes, at den også indeholder elementer af lempelser af reglerne om 

udenlandsk arbejdskraft. SF har kæmpet voldsomt for, at reglerne lempes mindst muligt, og at der var klare 

afgrænsninger. Mest væsentligt etableres en ny supplerende beløbsordning på 375.000 kr. i en afgrænset 

periode fra juli 2022 til juli 2024. Det har været afgørende for SF at indhegne lempelsen af beløbsgrænsen 

så meget som muligt. Nye opholdstilladelser er derfor betinget af, at de seneste tre måneders 

sæsonkorrigerede bruttoledighed ikke i gennemsnit overstiger 3,75 pct. Virksomheden skal desuden ved 

ansøgningen erklære, at stillingerne har været slået op på jobnet i mindst to uger, og 

udlændingemyndighederne vil føre en stikprøvekontrol. Ordningen skal desuden drøftes med henblik på 

mulig ophævelse, såfremt der opnås mere end 10.000 beskæftigede på ordningen. 

Kampagne om ledige hænder vs. mangel på arbejdskraft 

Arbejdsgiverne og de borgerlige partier har længe råbt om mangel på arbejdskraft og ønsket væsentligt 

lempede regler for udenlandsk arbejdskraft. Også efter aftalen om reformpakken bliver Dansk Industri, 

Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv og de borgerlige ved at kræve lavere beløbsgrænse og flere 

udenlandske arbejdstagere. Der er imidlertid massere af danskere, som leder efter arbejde, og 

arbejdsgiverne skal tage ansvar. SF’s beskæftigelsesordfører Karsten Hønge har vinteren 2021-22 sat fokus 

på dette paradoks gennem en kampagne på sociale medier om ledige hænder samt gennem adskillige 

indlæg i medierne. Her sættes der fokus på, at der bl.a. er 10.000 unge uden praktikplads, 76.000 unge, der 

hverken er i uddannelse eller arbejde, over 20.000 ledige seniorer, og 49.000 personer med handicap, der 

gerne vil arbejde nogle timer, ligesom mange deltidsansatte gerne vil have fuldtid. For ligesom 

arbejdsgiverne og de borgerlige konsekvent er efter dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere for 

at tage det arbejde, de kan få, så bør arbejdsgiverne netop også tage den arbejdskraft, de kan få.  

Fokus på seniorer på arbejdsmarkedet 

Vi har over 20.000 ledige seniorer, og hver femte private arbejdsgiver indrømmer, at de frasorterer 

ansøgere på grund af alder. Dertil kommer, at mange seniorer oplever utryghed på arbejdsmarkedet. 

Andelen af seniorer, der forventer, at dårligt fysisk helbred vil skubbe dem ud af arbejdet er steget fra 18 til 

23 procent i samme periode, ligesom andelen af seniorer, der forventer at stoppe med at arbejde, fordi de 

ikke længere vil kunne klare arbejdet, er steget fra 25 til 30 procent. Det viser tal fra Det Nationale 

Forskningscenter for arbejdsmiljø. SF sætter i foråret 2022 fokus på seniorer på arbejdsmarkedet. Vi har 

været i dialog med en lang række fagorganisationer og Faglige Seniorer, ligesom SF’s 

beskæftigelsesordfører blandt har besøgt Senior Erhverv Fyn. SF vil lancere et udspil, der både adresserer 

tiltag i forhold til diskrimination, arbejdsmiljø og sporskiftemuligheder. 

Fortsat fokus på social dumping, menneskeudnyttelse og platformsøkonomi 

Der har været en lang række sager, hvor sårbare udenlandske arbejdstagere blev groft udnyttet og 

mishandlet uden bagmændene har kunne straffes. Problemet ødelægger samtidig det danske 

arbejdsmarked. Det gælder for eksempel sagen om de filippinske chauffører og Holbæk-sagen. Trods 

Center for Menneskehandel har konkluderet, at der fra 2009-2019 har været 102 ofre for menneskehandel 

til tvangsarbejde, har der været 0 dømte. SF fremsatte i 2019 (og tidligere i 2015) et beslutningsforslag om 

styrket retsforfølgelse af bagmænd til menneskehandel til tvangsarbejde. Som udløber heraf nedsatte 

VLAK-regeringen en arbejdsgruppe, der løb ud i sandet, men S-regeringen fremsatte efterfølgende – efter 

også pres og spørgsmål fra SF – en ny tværministeriel arbejdsgruppe. Da den nye arbejdsgruppe blev 

forsinket med afrapporteringen, har SF rykket adskillige gange og sat fokus på problematikken i medierne. 

Arbejdsgruppen afrapporterede dog i efteråret 2021, hvor de (udover de tidligere beskrevne tiltag) foreslog 

at lave en ny bestemmelse i straffeloven, som netop omhandler udnyttelse af mennesker til tvangsarbejde 
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og arbejde under åbenlyst urimelige vilkår. Regeringen har i februar 2022 fremsat lovforslag på baggrund af 

anbefalingen.  

SF har desuden haft kontinuerligt fokus på problemer med udenlandsk arbejdskraft, og i denne periode 

særligt i forhold til ukrainske landbrugspraktikanter, hvilket har givet resultater. SF har haft udlændinge- og 

integrationsministeren i flere samråd i efteråret 2021 og vinteren 2022, da der dels har været sager om 

snyd med papirer, og dels om urimelige vilkår for praktikanterne, som ikke har klageadgang. Udlændinge- 

og integrationsministeren har efter samrådet om klageadgang indgået en aftale med arbejdsmarkedets 

parter, som betyder, at udenlandske praktikanter får mulighed for at klage. Der vil ligeledes komme krav 

om, at udenlandske praktikanter ikke må fortrænge danske lærepladser – et krav, som ministeren på 

samrådet om kontrol og snyd indrømmede, burde have været indført tidligere. 

SF fortsætter også kampen mod social dumping på vejene. Regeringen fremsatte i efteråret 2021 et 

lovforslag, som skulle implementere EU’s Vejpakke. Til SF’s overraskelse indeholdt lovforslaget ikke krav om 

lønvilkår ved tredjelandskørsel, som Kurt Beier-sagen med de filippinske chauffører netop omhandlede. SF 

har været stærkt kritiske i denne forbindelse og stillet ændringsforslag. SF’s ændringsforslag blev ikke 

vedtaget, men den daværende transportminister har på baggrund af blandt andre SF’s kritik taget initiativ 

til dialog med arbejdsmarkedets parter samt en juridisk undersøgelse for at afdække muligheden for at 

omfatte tredjelandskørsel.  

SF arbejder desuden for at sætte ind overfor platformsøkonomiens manglende arbejdsgiveransvar. På 

landsmødet i 2021 var Wolt-bud og journalist Mats Magnusson gæstetaler. Mats Magnusson har som Wolt-

bud bedt Skatterådet tage stilling til, hvorvidt han var lønmodtager eller selvstændig, og Skatterådet kom i 

januar 2022 med afgørelse om, at han var lønmodtager. SF har spurgt beskæftigelsesministeren og 

skatteministeren om, hvilke konsekvenser afgørelsen vil have for det danske arbejdsmarked. Svaret 

afventes i skrivende stund, men SF vil forfølge sagen og opfordre til politiske drøftelser. 

SF vil have færre fattige børn og kontanthjælpsloftet endeligt begravet 

De reelle forhandlinger om Ydelseskommissionens anbefalinger er stadig knapt i gang. SF er dog ivrige efter 

at forhandle et nyt ydelsessystem, og prioriteterne er klare: SF vil afskaffe kontanthjælpsloftet og mindske 

børnefattigdommen. Det fik vi med i forståelsespapiret, og vi fik det midlertidige børnetilskud til familier 

ramt af loftet. Ydelseskommissionens anbefalinger fjerner de facto kontanthjælpsloftet, og indebærer at 

nogle får mere og andre mindre i ydelse. SF er positive overfor, at kontanthjælpsloftet fjernes, men vi 

mener, at anbefalingerne er for uambitiøse i forhold til at mindske børnefattigdommen. Samtidig er vi 

kritiske overfor, at der lægges op til at fjerne en række tilskud til psykisk syge unge. Vi mener, at det er helt 

nødvendigt at tilføre systemet yderligere midler. Når forhandlingerne for alvor begynder, vil vi kæmpe for 

at tilføre yderligere midler og mindske børnefattigdommen mærkbart, og at kontanthjælpsloftet afskaffes. 

SF ønsker endvidere 225-timers reglen afskaffet, og ydelsessystemet skal fortsat tage hensyn til de særlige 

problemer for unge med psykiske problemer. 

37 timers aktivering kan være godt – men med det rigtige indhold 

SF mener, at et forslag om 37-timers ret og pligt aktivering kan bidrage til integrationen og hjælp til at flere, 

der har været langvarigt på ydelser, kommer ind på arbejdsmarkedet. Men kun hvis det bliver et 

konstruktivt tiltag i form af en hjælpende og forpligtende hånd. Regeringen fremlagde i efteråret 2021 sit 

længeventede udspil om 37-timers aktivering af ydelsesmodtagere med flygtninge- og indvandrerbaggrund. 

Udspillet havde et meget stort fokus på nyttejob som den primære indsats og lagde kun op til, at 

opkvalificering og uddannelse undtagelsesvist skulle benyttes. SF er meget uenige i dette fokus på nyttejob 
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og ønsker, at uddannelse og opkvalificering skal have en langt mere fremtrædende plads, ligesom indsatsen 

skal have reelle progressionsmål mod ordinært arbejde og foregå på ordnede vilkår. Regeringen havde 

oprindeligt lagt op til, at forslaget skulle være en del af aftalen om reformpakken, men der kunne ikke 

opnås enighed, og SF afventer således at blive indkaldt til nye forhandlinger. Her vil vi have fokus på de 

førnævnte elementer, samt at de relevante faglige organisationer skal inddrages. 

Arbejdsmiljøindsatsen skal styrkes 

SF ønsker at styrke arbejdsmiljøindsatsen og sikre Arbejdstilsynet en højere og mere permanent bevilling. 

SF har i forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2022 foreslået at afsætte 100 mio. kr. yderligere til 

Arbejdstilsynet, hvilket dog ikke lykkedes. SF er en del af forliget bag arbejdsmiljøaftalen fra 2019, og 

aftalen skal genforhandles i år. Da en del af Arbejdstilsynets bevilling også udløber i år har SF gjort 

ministeren opmærksom på behovet for at sikre midler i tide, så Arbejdstilsynet ikke er nødsaget til at 

afskedige medarbejdere.  

SF er desuden især opmærksomme på problemet med asbest, som vi løbende har sat fokus på og spurgt 

ministeren til. Det gælder dels i forhold til forældelsesfrister i asbestsager, da Politiet har droppet en sag 

grundet netop forældelse. Det gælder desuden i forhold til de svenske regler, da man i svenske 

virksomheder skal have en autorisation for at arbejde med asbest, og Danmark potentielt bør lade sig 

inspirere af denne. 

By- og boligpolitik 
Fonden for blandede byer – flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed 

I november 2021 indgik SF i en bred politisk aftale om at fremme byggeriet af almene boliger. I aftalen 
etableres Fonden for blandede byer, som tilføres 10 mia. kr. i perioden 2022-2035 fra Nybyggerifonden. I 
denne aftale afsættes de første 5 mia. kr. til en række forskellige initiativer, og samme aftalekreds skal 
senere udmønte de resterende 5 mia. kr.  

Aftaleparterne afsatte blandt andet 1,8 mia. kr. til en ny og udvidet grundkøbslåneordning, som giver alle 
kommuner med høje grundpriser mulighed for at yde et grundkøbslån til etablering af almene boliger. 
Ordningen var et SF-forslag og en stor sejr for de mange kommuner, der tidligere har været nødt til at 
droppe almene boligprojekter på grund af høje grundpriser. Udover dette blev der afsat knap 2 mia. kr. til 
forskellige initiativer som blandt andet skulle støtte omdannelse fra private udlejningsejendomme og 
erhvervsejendomme til almene boliger. Initiativerne skal tilsammen gøre det lettere at etablere nye almene 
boliger i hele landet, og så skal de i led med kommende samarbejdsaftaler mellem regeringen og 
kommunerne danne grundlag for en hurtigere etablering af i alt 6.000 nye studieboliger i landets største 
byer.   

SF har længe ønsket, at man fra centralt hold skulle iværksætte en ambitiøs Housing First-indsats for at 

afhjælpe hjemløshed. Det har man gjort i Odense med gode resultater. Med aftalen afsættes over en 

milliard kroner til huslejenedsættelse i 4.050 boliger til hjemløse. Formålet er at muliggøre en seriøs 

Housing First-indsats, da betalige boliger er en grundlæggende forudsætning for at løfte mennesker ud af 

hjemløshed. I aftalen lykkedes det desuden SF at få afsat 100 mio. kr. til at understøtte bæredygtig 

udvikling i den almene boligsektor, samt at personer, der har brug for en bolig efter ophold på et 

krisecenter, skal prioriteres i den kommunale boligsociale anvisning, uanset om det er personens 

hjemkommune eller ej. SF har desuden sikret en bedre overgang for den ændrede refusionsperiode for 

herberger, og at der er opmærksomhed på at følge udviklingen i afklaringen af handle/betalingskommuner, 
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så hjælpen til hjemløse ikke forsinkes grundet tvister. I aftalen om reserven på social-, sundheds- og 

arbejdsmarkedsområdet, der ligeledes blev indgået i 2021, har SF desuden været med til at sikre en række 

tiltag, som skal understøtte Housing First-tilgangen, samt en kapacitetsanalyse på herbergsområdet og 

etableringen af et nationalt partnerskab af interessenter, der skal følge implementeringen af Housing First 

og drøfte udviklingen i antallet af hjemløse og indsatsen på området og give feedback til aftalekredsen. 

Klima-, natur- og miljøpolitik  
 
Klima 

Den store landbrugsaftale kom på plads hen over midten. Der blev aftalt et bindende klimamål på 55-65 

pct. for landbruget i 2030 i forhold til 1990. SF havde krævet reduktioner på 8 mio. tons CO2-enheder 

hvilket svarer til ca. 64 pct. Der blev kun aftalt konkrete reduktioner på 1,9 mio. tons, men der er et 

udviklingsspor med forslag, der vil give yderligere 5 mio. tons i reduktioner. En del af det skal udmøntet i 

forbindelse med sidste fase af den grønne skattereform som forventes forhandlet i 2023. 

I finanslovsaftalen for 2022 blev det aftalt at opsamle ca. 0,5 mio. tons CO2 fra biogasanlæg med fuld 

virkning allerede fra 2025. Dette CO2 kan enten lagres i undergrunden eller bruges til såkaldte PtX-

brændstoffer. Desuden blev der aftalt udbygning med yderligere mindst 2 GW havvind frem til 2030 

svarende til 2 store havvindmølleparker. Det skal ses på baggrund af at havvindmølleparken Thor ikke 

kommer til at koste staten penge, men tværtimod vil indbringe ca. 2,8 mia. kr. i dens levetid.  

De to aftaler betyder, at vi er tæt på at opfylde 2025-målet om reduktioner på mindst 50 pct. i forhold til 

1990. Der mangler ca. 0,5 mio. tons. Målet er formuleret som et interval på 50-54 pct. og der mangler en 

del for at nå de 54 pct.  

Der har været forhandlinger om at få stoppet kulforbruget på Nordjyllandsværker i 2025 fremfor som 

planlagt i 2028. Foreløbigt er det ikke lykkedes at overbevise regeringen om at betale det, som det koster.  

Forhandlingerne om næste fase af den grønne skattereform er ikke kommet i gang, fordi ekspertgruppen er 

blevet forsinket. Den forventes at afrapportere 8. februar 2022. 

 
Natur og Biodiversitet 
Forhandlingerne om at udmønte Naturpakken og dermed en væsentlig del af løfterne i forståelsespapiret 
fortsætter. Det er usikkert om vi når i mål inden valget, men det er i forvejen klart at SF ønsker at gå videre 
bl.a. med at få udlagt flere beskyttede områder, både til lands og til vands. I forhold til sidstnævnte, vil vi 
forhandlingerne om den Havplan, som EU-reglerne pålægger Danmark at udarbejde, presse på for at få 
udlagt mere beskyttet og strengt beskyttet havnatur.  Derudover arbejder vi stadig for en egentlig natur og 
biodiversitetslov, som skal sætte klare bindende mål for natur beskyttelsen, og sætte rammerne for 
arbejdet i det biodiversitetsråder, SF har fået nedsat.  Dermed sigter vi mod en model svarende til den vi 
har fået lavet med klimaloven og klimarådet. 
 
Regeringen mener ikke at målene i EU’s biodiversitetsstrategi er passende for Danmark som landbrugsland. 
EU-målet er at 30% af Danmarks areal skal være beskyttet, 10% skal være strengt beskyttet – både på 
landarealet og havarealet. Regeringen arbejder for derfor at EU-landene skal bidrage forskelligt sådan at fx 
bjergrige eller uproduktive egne i EU skal levere mere end et landbrugsland som Danmark. Danmark 
påvirkes af to klimazoner og vores topografi er et godt udgangspunkt for høj biodiversitet og varieret natur. 
Hvis udgangspunktet skal være naturvidenskab bør Danmark derfor ikke bidrage mindre end gennemsnittet 
i EU – især ikke i forhold til havarealet. 
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Regeringen er sandsynligvis parat til at gennemføre 30-10 beskyttelsen på havet, men hidtil har dens fokus 
være på beskyttelse af områder hvor fiskeriinteresserne (bundtrawl) er begrænsede og på at definere 
ubeskyttede dele at Natura 2000 områderne som beskyttede. Det lykkedes under 
finanslovsforhandlingerne SF at få et løfte om egentlige forhandlinger af regeringens Havplan og SF lægger 
vægt på udpegning af beskyttede områder i Kattegat og Limfjorden efter det er lykkedes os at få udpeget 
Bælthavet som trawlfrit område. 
 
Vandmiljøet 
Regeringens udkast til vandområdeplaner for 3. planperiode (2021-27) er sendt i høring frem til 1. juni – 
uden forhandling med folketingets partier - hvorefter der skal forhandles frem til regeringen indsender de 
færdige planer i december 2022. Landbrugsaftalens kvælstofdel er en del af udkastet, inklusiv at væsentlige 
dele af vandområdeplanerne skal genforhandles 2023/24 for at nå de sidste reduktioner inden december 
2027. Det gælder også de farlige stoffer og miljøministerens længe ventede ’strategi for miljøfarlige stoffer i 
vandmiljøet’ er på den måde en stor skuffelse – ministeren argumenterer med at vi ikke ved nok og det 
derfor er nødvendigt at indsamle viden før vi kan handle. Det første er rigtig nok – venstreledede regeringer 
har siden 2001 forsinket indsatsen, eller rettere, glemt vore forpligtelser ift. de miljøfarlige stoffer og derfor 
også svigtet stort i forhold til beskyttelsen af vore hav, fjorde, søer og vandløb mod farlige stoffer. Venstre 
har brugt al energien og økonomien på at følge landbrugets kortsigtede ønske om at forsinke indsatsen 
mest muligt. 
 
Men vi kan sagtens med den nuværende viden allerede nu fastsætte skærpede udlederkrav til renseanlæg, 
kommunale såvel som industrielle sådan at kommuner, vandselskaberne og industrien kan komme i gang i 
god tid før EU-fristen udløber. 2027 er allersidste frist for gennemførelsen – de to første (2015 og 2021) er 
gennemført med undtagelser som skal indløses nu. Der må i de kommende år forudses et kæmpe slagsmål 
om kvælstofudledningen i den meget brede forligskreds bag landbrugsaftalen. For de konkrete indsatser, 
der ligger i aftalen er simpelthen ikke nok til sikre at målet om god økologisk tilstand i vandmiljøet i 2027, 
som EU-reglerne forpligter os til at opnå, og som forligspartierne har forpligtet sig på. 
 
Havplan 
SF går til forhandlingerne om ’planlov for havet’ med krav om reelt beskyttede havområder, krav til fiskeriet 
(som slet ikke er omfattet af regeringens udspil) herunder stop for bundtrawl, udfasning af klapning (Køge 
Bugt og Trelde Næs klapningerne er ikke et nyt fænomen, det er foregået i årevis), beskyttelse af 
kystzonen, afvikling af fiskehavbrug og forbud mod havanlæg med muslingeopdræt og samtidig styrkelse af 
VE-udbygningen og biodiversiteten.  
 
Vi er positive overfor lineopdræt af muslinger til konsum hvis det kan foregå uden at påvirke havbunden. 
Men opdræt af muslinger må aldrig blive en undskyldning for ikke at reducere landbrugets 
kvælstofudledninger tilstrækkeligt. Muslingeopdræt kan muligvis sikre, at vi hurtigere når målet om god 
økologisk tilstand, men det kræver, at vi først får reduceret kvælstofudledningerne fra landbruget 
tilstrækkeligt. Derudover har SF stillet forslag om, at kommunerne skal have mulighed for at sige nej til 
etablering af muslingopdræt ud fra en helhedsvurdering, som fx kan omfatte hensyn til landskabsværdier 
og turisme.   
 
Regeringens udkast kan, hvis de virkeliggøres, medføre en stærkt forøget industrialisering af havet, til skade 
for det skånsomme fiskeri, turismen og biodiversiteten i havet. 
 
 
Jordforurening 
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Mens Høfde 42 oprensningen nu er i udbud og på vej til oprensning, er der skabt røre i Grindsted fordi 
borgerne ikke synes at der sker noget. SF har støttet ønsket om at betragte alle forureninger fra 
Grindstedværket som én stor Generationsforurening fremfor at der i hvert enkelt tilfælde skal ske en 
dokumentation for at der er grund til at rense op. Forureningen er spredt over mange lokaliteter og i dag er 
det kun fabriksgrunden og giftdepotet der anses for at være Generationsforureninger. Derudover er der 
Banegravsdepotet (sandsynligvis ingen akut trussel) og den gamle losseplads (som siver mod åen) foruden 
renden hvorfra giften fra fabriksgrunden siver ud i åen efter at have passeret under store dele af byen. 
Dertil kommer forureningen af Grindsted Sø som imidlertid er kommunens ansvar for forureningen er 
tilført med spildevand. SF arbejder for at modernisere jordforureningsloven.  
 
Pesticider og kemikaos 
PFAS-skandalen hvor mere end 50 områder – og sandsynligvis langt flere – er stærkt forurenede med PFOS 
(en af PFAS-stofferne), viser, at vi langt fra er færdige med de ’gamle’ forureningsskandaler. Det er lykkedes 
SF at skaffe midler på finansloven til at dokumentere at ’høfde 42-teknologien’ også kan fjerne PFAS/PFOS. 
Det har Krüger allerede påvist i laboratoriet og midlerne på finansloven vil nu, så hurtigt som ministerierne 
nu arbejder, kunne demonstrere det i fuld skala. Vi har lagt stor pres på forsvaret for at få ministeriet til at 
tage ansvar for de mange forureninger på forsvarets brandøvelsespladser. 
 
Der vil være tale om rensning uden at flytte jord eller i hvert fald uden at køre jorden væk. Dermed vil 
udgifterne med stor sandsynlighed være billigere end at køre store mængder jord væk til behandling 
og/eller deponi. 
 
Vi har indgået en ny kemiaftale som løber frem til 2026. Aftalen handler om farlige kemikalier i 
forbrugerprodukter samt biocider (kemiske stoffer, der bruges til at bekæmpe skadedyr, bakterier og 
svampe med mere). Vi har sikret samme niveau af midler til forskning i hormonforstyrrende kemi, og fået 
øget bevillingen til Tænk Kemis forbrugervejledning (bl.a. Kemiluppen). 
Der er en målsætning om at al skadelig kemi skal ud af forbrugerprodukter. Her vil vi være skarpe i 
opfølgningen og bide ministeren i haserne, også i forhold til indsatsen i EU. Det skal ikke endnu engang 
ende som et tomt løfte – ligesom blå bloks luftige løfte for 20 år siden. Vedrørende biocider vil de blive 
forbudt for andre end autoriserede at anvende biocider – som ofte sker i private hjem, hvor både 
mennesker og dyr kan blive direkte udsat for de biocidholdige produkter. 
Vi har 2022 indgået en pesticidaftale for 2022-26 som vil reducere belastningen af pesticider med godt 
27%, hovedsageligt som følge af vi omlægger pesticidafgiften så de mest belastende pesticider får et smæk, 
mens de mildere midler – som fx ikke-kemiske mikrobiologiske midler og de midler som økologerne må 
bruge – slipper med en basisafgift. Samtidigt prioriteres godkendelsen af de mikrobiologiske midler i 
godkendelsesproceduren.  
 
Forbud mod anvendelse af glyfosat som høsthjælp i foderafgrøder forbydes – hvilket i sig selv reducerer 
belastningen og bringer os nærmere målsætningen om godt 25% reduktion i belastningen. 
SF kæmpede for en halvering af pesticidbelastningen inden 2025. Ligesom andre forbedringsforslag 
lykkedes det ikke bl.a. fordi regeringen insisterer på at de blå skulle med i aftalen. Det lykkedes dog at få en 
række nedslagspunkter med undervejs således at vi løbende kan kæmpe for nye forbedringer. Vi vil få et 
virkemiddelkatalog over tiltag, der kan bringe belastningen yderligere ned, senest i i næste aftale – sådan at 
vi ikke endnu engang skal begynde på bar bund. 
 
Men det afgørende for fremskridt vil være at regeringen er mere ambitiøs, både i udspil og i 
forhandlingsforløbet. Der er ingen naturlov der siger at de blå skal være med. Det er derimod nærmest 
naturstridigt at de får lov. 
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Dyrevelfærd 
Regeringen har med henvisning til et stort arbejdspres valgt at udskyde forhandlingerne omkring et nyt 
veterinærforlig. Mens vi venter på regeringens udspil er der dog en række forbedringer af dyrevelfærden, vi 
godt kan arbejde for. 
 
SF har bl.a. stillet et beslutningsforslag i forhold til æglæggende høns på baggrund af, at et nyt studie fra 
Københavns Universitet har afdækket, at 85 pct. af hønsene i æggeindustrien har brud på brystbenet. I 
beslutningsforslaget lægger vi op til, at der skal indføre en systematisk overvågning af forekomsten af brud 
på brystbenet, samt at der skal sættes en nedre grænse for, hvor tidligt hønsene må sættes i gang med 
æglægningen. Derudover lægger SF op til, at regeringen at fastholde presset for en fælles EU-indsats 
overfor de internationale avlsselskaberne for æglæggende høns, samt at regeringen skal understøtte en 
afprøvning og videreudvikling danske avlsliner. 
 
SF arbejder derudover på, at få strammet dyrevelfærdskravene til transporten af det store antal smågrise, 
der eksporteres til udlandet. 
 
I forhold til antibiotikaforbruget i landbruget arbejder SF på at sikre, at der sker en fortsat reduktion af 
dette. I den forbindelse har vi kaldt fødevareministeren i samråd med henblik på en drøftelse af, hvordan vi 
kan sikre, at det nye EU-direktiv vedr. veterinærmedicin ikke fører til at øget antibiotikaforbrug i Danmark.  
  
Landbruget 
I forhold til landbruget er der indgået en omfattende aftale om reduktioner af udledningerne af kvælstof og 
drivhusgasser, samt en pesticidaftale som er omtalt under afsnittene om hhv. klima, vandmiljø og 
pesticider. Derudover har SF stillet forslag om, at kommunerne skal have mulighed for at give afslag på 
ansøgning m udvidelser af svinebrug ud fra en helhedsvurdering og lokale hensyn til turisme, 
erhvervsudvikling og miljø.    
 
Fiskeri 
SF ønsker et totalstop for trawlfiskeri med bundslæbende redskaber i danske farvande. Som minimum bør 
dette særdeles destruktive fiskeri, der ødelægger biodiversiteten af havet og mindsker havets evne til at 
omsætte drivhusgasser og næringsstoffer, begrænses mest muligt. I den forbindelse arbejder SF bl.a. for, at 
der i relation til havplanen udlægges mere strengt beskyttet havnatur og trawlfri zoner. Erfaringer fra 
Øresund, hvor der ikke må trawlfiskes, samt fra andre lande, der har udlagt strengt beskyttede havområder 
peger i retning af, at dette på sigt både kan give en langt rigere havnatur og øge udbytterne i det øvrige 
fiskeri markant.     
 
Siden sidste landsmøde er der forhandlet en aftale på plads omkring udmøntningen af de godt 1,3 mia. kr. i 
Danmarks andel af EU’s Brexit-reserve til fiskeriet. SF har blandt andet været med til at sikre, at fiskere der 
investerer i grøn omstilling, f.eks. ved investering i mere selektive eller skånsomme redskaber, kan få ekstra 
støtte, samt at der øremærkes midler til en grøn omstilling indenfor forarbejdningsindustrien. Derudover 
har SF set i lyset i det katastrofale kollaps af torskefiskeriet i Østersøen været med til at sikre, at der 
indføres en ophugningsordning for fiskekuttere. SF har i den forbindelse også bidraget til at sikre, at en 
mindre andel af de kvoter, som frigøres via ophugningsordningen, overføres fiskere indenfor bæredygtigt 
kystfiskeri. 
 
I forhold til fiskeriet arbejder SF for, at tages et opgør med den uregulede bifangst af hjertemuslinger og i 
stedet afsætte en kvote for bæredygtigt fiskeri af hjertemuslinger med skånsomme redskaber.   
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Lynetteholm  
SF følger fortsat udmøntningen af loven tæt. Vi har taget initiativ til et møde i kredsen af partier bag loven 
hvor Danmarks Naturfredningsforening redegjorde for hvorfor de mener der sker brud på habitatdirektivet 
i forhold til konkrete paddebestande (grønbroget tudse) hvis der ikke foretages ændringer i planerne. Det 
er fortsat uafklaret. 
Vi forfølger sagen om klapning i Køge Bugt, også som led i vores arbejde for at få udfaset klapning af 
havbundsmaterialer generelt i Danmark til fordel for udnyttelse af ressourcen og rensning på land. 
Opgravningen i Københavns Havn medfører ligesom på dumpningspladsen i Køge Bugt til spredning af 
forurenede sedimenter – hvilket efter vores opfattelse er i strid med Vandrammedirektivet, i hvert fald i 
Københavns Havn som i forvejen er stærkt forurenet. Det har vi naturligvis allerede fremført i 
forhandlingerne før lovens vedtagelser og følger nu op overfor regeringen. 
 

Ligestillingspolitik  
Øremærket barsel til mænd 
Ligestilling af øremærket barsel har længe været en mærkesag for SF, og vi tog derfor imod EU’s nye 
orlovsdirektiv med åbne arme. Ligestillingsordfører Astrid Carøe har lagt løbende pres på ministeren og 
ministeriet for at sikre den bedst mulige implementering. I SF går vi ind for øremærket barsel, fordi vi ved at 
det fremmer ligestilling mellem køn og fædres forhold til deres børn. Da vi i oktober 2021 indgik en politisk 
aftale om øremærket barsel, så vi det derfor som én af de vigtigste sejre på ligestillingsområdet i denne 
valgperiode. SF har sat markante aftryk på den politiske aftale, der blandt andet giver fædre de samme 
rettigheder til barsel, som mødre har haft i årevis. På denne måde sikrer vi både, at barnet får mere tid med 
sin far og, at mor ligestilles på arbejdsmarkedet. De 48 uger fordeles nu ligeligt mellem mor og far, så hver 
forældre som udgangspunkt har 25 ugers orlov efter fødslen. 9 af disse uger er øremærket og kan derfor 
ikke overdrages. Dermed har begge forældre adgang til 11 ugers øremærket barsel, når ugerne, der gives i 
forbindelse med fødslen, tælles med. Samtidig giver vi i aftalen flere muligheder for de familier, der ikke 
består af far, mor og børn, men som har flere eller færre forældre end to. I SF har vi presset på for at sikre, 
at familier med flere forældre end to, kan overføre barsel til en tredje eller fjerde forældre. Samtidig har vi 
sikret, at soloforældre kan vælge at tage hele barslen selv og, at de kan overføre barsel til en nærtstående 
ven eller familiemedlem. Vi havde i SF gerne set, at barslen blev forlænget generelt. Vi arbejder derfor 
fortsat for en model med 20 uger til begge forældre og 20 uger til deling. Det mener vi, ville styrke både 
forældrenes og børnenes trivsel.  
 
Fædres forhold  
I SF arbejder vi for, at fædre mødes ligeværdigt med mødre i forældreskabet. Derfor arbejder vi fortsat med 
vores lokale kandidater om kommunale initiativer som eksempelvis ”Fars Legegruppe” og lignende, så 
mænd på barsel har samme fællesskabsmuligheder som kvinder. 
 
Ligestilling på finansloven 
SF sikrede en øget driftsbevilling til Kvinderådet for at forbedre kvinders rettigheder og vilkår. Der afsættes 
0.8 mio. kr. årligt i perioden 2022-2024.  
 
Flere kvinder i ledelses- og bestyrelsesposter  
Det er en udbredt myte, at Danmark har førertrøjen på når det handler om ligestilling. I 2021 faldt vi ned af 
den globale rangliste fra en 14. plads til en 29. plads, primært på grund af manglende ligeløn og kvinders 
begrænsede adgang til magt og repræsentation. SF vil styrke ligestillingen på arbejdsmarkedet. Derfor 
stemmer vi for skærpende krav omkring måltal i offentlige institutioner såvel som i de største danske 
virksomheder. Det betyder blandt andet, at disse virksomheder fremover skal sikre gennemsigtighed 
omkring deres andel af det underrepræsenterede køn i bestyrelses- og ledelsesposter, og at de aktivt skal 
arbejde mod mere ligelig fordeling. Samtidig er vi i SF medstillere af et beslutningsforslag, der i løbet af 
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foråret vil blive behandlet i folketingssalen. SF, RV og EL vil indføre kønskvotering i en række børsnoterede 
virksomheder, så disse aktivt arbejder mod en 60/40 fordeling af køn i ledelseslagene. Vi ved fra vores 
nordiske nabolande, at kønskvotering har en positiv effekt på repræsentation og ligeløn.  
 
Kampen mod seksuel chikane 
#Metoo har de seneste år talt sit tydelige sprog, FH anslår at 77.000 danskere var udsat for seksuel chikane 
i 2018. I SF kalder vi på handling, for vi skal ændre den kultur, der hersker i store dele af samfundet og på 
rigtig mange arbejdspladser. Derfor presser vi fortsat på for tydelige politiske tiltag. SF ønsker, at 
godtgørelsesniveauet i sager om seksuel chikane hæves og, at der indføres indirekte objektivt ansvar for 
arbejdsgivere i sager om seksuel chikane. SF har lagt pres på beskæftigelses- og ligestillingsministeren, der 
sidste år indkaldte arbejdsmarkedets parter til trepartsdrøftelser om forebyggelsesinitiativer. SF er med i en 
vedtagelsestekst med S, EL og RV. Ifølge teksten skal parterne drøfte indirekte objektivt ansvar, samt et 
højere godtgørelsesniveau. Forhandlingerne forventes afsluttet i marts, og der er allerede nu enighed om 
at vi skal have mere forskning på området og et nyt kodeks for fortrolighedsklausuler.  
 
 
LGBT+ politik  
Handlingsplan på finansloven 
SF har længe presset på for en ny handlingsplan på LGBT+ området. På seneste finanslov fik vi afsat 6.2 mio. 
kr. årligt i perioden 2022-2025. Handlingsplanen skal indeholde initiativer, der fremmer trivsel og lige 
muligheder for LGBT+ personer. I SF ønsker vi, at den nye handlingsplan også skal indeholde konkrete 
initiativer for at sikre børn og unge LGBT+ personers trivsel. Udover handlingsplanen sikrede SF ligeledes et 
øget driftstilskud til LGBT+ Danmark og Sabaah på finansloven.  
 
Styrkede rettigheder til transpersoner  
SF arbejder fortsat på, at børn får ret til juridisk kønsskifte. Et flertal i Etisk Råd vil sænke aldersgrænsen for 
juridisk kønsskifte til 10-12 år. Vi arbejder på at få fjernet grænsen helt, så afgørelsen kan bero på et 
individuelt skøn. SF støttede i efteråret forslag om flere og bedre rettigheder til transkønnede. SF var med 
til at sikre, at det nu er muligt for transpersoner, at registreres som forældre i henhold til det juridiske køn. 
Samtidig beholder forælderen de rettigheder, der tilfalder det biologiske køn. Ligeledes sikrede vi at en 
navneændring skal kunne gennemføres med en erklæring om, at navnet ændres på baggrund af 
kønsidentitet. Dette er en væsentlig forbedring sammenlignet med tidligere, hvor transpersonen skulle 
inddrage lægeerklæring fra hospitalet for at få anerkendt sin kønsidentitet.  
 
LGBT+ -børn og unges trivsel  
I SF har vi massivt fokus på LGBT+-børn og unges alarmerende mistrivsel. Ordfører for området, Astrid 
Carøe, har løbende stillet adskillige spørgsmål hertil. Trivselsrådet, der blev nedsat i 2021, er en sejr. Men i 
SF så vi gerne, at vi tog flere redskaber i brug. Derfor arbejder vi for, at de nationale trivselsmålinger skal 
indeholde spørgsmål om kønsidentitet og seksualitet.  
 
Indsats mod hadforbrydelser  
SF har længe kæmpet for en ændring af straffeloven, så paragrafferne om hadforbrydelser også beskytter 
kønsminoriteter og personer med handicap. Det er derfor en kæmpe sejr for partiet, at paragrafferne 
endelig er opdateret. For det er helt afgørende for ofrene og i forebyggelsen af nye hadforbrydelser, at 
disse registreres som netop hadforbrydelser. I SF arbejder vi videre i bekæmpelsen af hadforbrydelser og vi 
fik på finansloven sikret en øget indsats mod hadforbrydelser, samtidig arbejder vi fortsat på at sikre 
uddannelse og efteruddannelse hos politiet, så de ansatte er klædt på til mødet med ofrene.  
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Barsel til regnbueforældre 
Én af de helt store sejre for SF i den nye orlovsaftale, er styrkede barselsrettigheder til regnbuefamilier.  
Det var en høj prioritering for os i forhandlingerne, at sikre, at op til fire forældre nu får ret til barsel. For 
børn har ret til alle deres forældre, og alle forældre har brug for at knytte stærke bånd til deres børn. Med 
den nye aftale, får regnbuefamilier for første gang nogensinde ret til barselsorlov. Et barns juridiske 
forældre, kan nu overdrage den ikke-øremærkede del af orloven til såkaldte sociale forældre.  
 
Smidiggørelse af medmoderskab    
SF har været med til at sikre, at par bestående af to kvinder, nu ligestilles med heteroseksuelle par, således 
at den biologiske mors registrerede samlever, nu automatisk også registreres som medmor.  
 

Anerkendelse af medfaderskab i regnbuefamilier  
I SF ser vi frem til at behandle borgerforslaget om medfaderskab i Folketinget. For når to mænd i et 
parforhold vælger at få et barn sammen, kan kun den ene registreres som forældre til barnet. Det mener vi 
ikke er retfærdigt, derfor skal vi anerkende medfaderskab i regnbuefamilier. I SF er vi optaget af, at finde 
den bedst mulige løsning for familiedannelse, for alle familier. Vi arbejder derfor i tæt samarbejde med 
LGBT+ Danmark på blandt andet, tidligere stedbarnsadoption og muligheden for flere juridiske forældre 
end to 
 

Retspolitik:  
Offentligt ansattes ytringsfrihed 

SF har fremlagt et forslag der med sikkerhed vil styrke offentligt ansattes ytringsfrihed og samtidig udmønte 
ambitionen i forståelsespapiret om netop dette vigtige emne. Under behandlingen af SFs 
beslutningsforslag, lod justitsministeren forstå at han mente at vi skulle give os selv lejlighed til at overveje 
grundigt hvordan vi kan fremme offentligt ansattes ytringsfrihed. Ministeren har også erklæret sig enig i, at 
der ligger en bunden opgave foran os og medgivet at de hidtidige tiltag for at styrke offentligt ansattes 
ytringsfrihed ikke har bragt os i mål. 

Siden vi behandlede spørgsmålet i folketingssalen er det gået fra slemt til værre og der fremkommet en 
række eksempler på hvor grelt det står til med de offentligt ansattes mulighed for at gøre brug af deres 
grundlæggende ytringsfrihed. Der er helt eksempler fra forsvaret, hvor forsvarets whistelblower-telefon 
bliver omtalt som en ’stikkerlinje’, der er eksempler fra vores daginstitutioner hvor det pædagogiske 
personale får mundkurv på, fra fødegangen hvor offentlig kritik mødes med sanktioner og fra vores akut-
beredskab hvor medarbejdere går grædende hjem fra arbejde men ikke tør tale offentligt. SF fortsætter 
presset, og justitsministeren har nu lovet, at han indkalder til forhandlinger før sommerferien. 

Digital børnebeskyttelse – kampen fortsætter 

I den digitale verden udgør børn således en særligt sårbar gruppe som nemt udsættes for manipulation på 
grund af deres manglende erfaring og udvikling. Derfor har SF tidligere foreslået en ny lov om digital 
børnebeskyttelse1, som skal sikre, at børn kan færdes trygt på internettet og nyde en grad af beskyttelse 
der svarer til deres alder uden at blive udsat for afhængighedsskabende adfærdsdesign, datahøst, aggressiv 
markedsføring mv. Regeringens argument for ikke at stemme for forslaget var bl.a. at to arbejdsgrupper 
skulle afrapportere først. Efter afrapporteringen har regeringen fremlagt deres tech-udspil i sommeren 
2021, men dette har ikke ført til konkrete drøftelser af elementerne i SF’s forslag. Af beretningen fremgår 

                                                           
1 https://www.ft.dk/samling/20201/beslutningsforslag/b54/index.htm  

https://www.ft.dk/samling/20201/beslutningsforslag/b54/index.htm
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det dog, at det i forlængelse af afrapporteringerne fra de to regeringsnedsatte arbejdsgrupper skal drøftes 
på tværs af partierne, hvilke yderligere tiltag der med fordel kan igangsættes for at understøtte at børn og 
unge kan færdes sikkert på internettet. Imidlertid tøver regeringen fortsat med at levere på denne vigtige 
dagsorden og vi følger derfor op med et nyt forslag til folketingsbeslutning om digital børnebeskyttelse via 
aldersverificering på digitale platforme. Danmark bør som et af verdens mest digitaliserede samfund være 
et foregangsland for, hvordan vi passer på børnene i en digitaliseret verden og vi ønsker med forslaget, at vi 
i højere grad tager børns digitale trivsel alvorligt og ved hjælp af aldersverificering og en mere klar 
definition af skadeligt indhold sætter en solid ramme for hvordan sociale medier, platforme, apps, 
spilproducenter m.fl. kan henvende sig til børn. 

Ny flerårsaftale om Kriminalforsorgen med solide SF-aftryk 

Kriminalforsorgen står i dag med en enorm udfordring med et historisk højt belæg i institutionerne, stor 
mangel på fængselsbetjente og for få fængsler. Antallet af indsatte er steget markant over de seneste år, og 
antallet af indsatte har ikke været højere siden årene umiddelbart efter 2. verdenskrig.  

Kriminalforsorgen har i årevis været udsat for politisk vanrøgt og problemerne har fået lov at vokse sig for 
alt store. Med aftalen her får vi endelig påbegyndt en seriøs genopretning. Nu tager vi ansvar for de reelle 
omkostninger ved mange års strafskærpelser og sætter foden ned overfor de evindelige forringelser for 
både ansatte og indsatte. 

Vi har i forhandlingerne haft fokus på de 90 procent af de indsatte frem for de 10 procent mest forhærdede 
som der har været et meget ensidigt fokus på i årevis.  

Med den nye aftale om Kriminalforsorgens økonomi frem til 2025 er der knap en milliard kroner på vej. Et 
substantielt løft af Kriminalforsorgen, der er strengt nødvendigt og et procentuelt højere løft, end hvad vi 
gav Politiet med ved seneste politiforlig fra 2020. SF har fået en række solide aftryk med i aftalen, som 
følger her under: 

Fuld basisløn (elevløn) i hele uddannelsesperioden for fængsels- og transportbetjente  
Vi bliver bedre til at rekruttere fængselsbetjentelever ved at genindføre elevløn i stedet for SU, så flere får 
lyst til at søge – også dem som måske er et sted i livet, hvor de har stiftet familie, og hvor SU måske vil 
udgøre en forhindring for at søge ind på uddannelsen som fængselsbetjent.  
 
Tre nye udslusningsfængsler/pensioner  
Mange indsatte falder tilbage i kriminalitet, fordi der ikke er styr på bolig, penge og job, når de løslades. 
Ved at etablere afsoningspladser i udslusningsfængsler opnår vi bedre kapacitetsudnyttelse i de 
eksisterende institutioner og medvirker til at løse personaleproblemerne, samtidig med vi sikrer en mere 
stabil og rolig løsladelse – og i sidste ende minimere tilbagefald til kriminalitet. Udover tre nye 
udslusningsfængsler, får vi en ny afdeling i den allerede eksisterende pension i Avedøre. 

Eftergivelse af straffesagsomkostninger - ud af gældsfængslet 
I stedet for at løslade til en livslang gæld for straffesagsomkostninger (fx advokatregninger), giver vi dem, 
der kan holde sig ude af kriminalitet, en chance for eftergivelse af gæld. Det er klog retspolitik, fordi det kan 
motivere flere til at stoppe deres kriminalitet. Modellen bliver inspireret af en betænkning, der kom for en 
del år siden, og et hurtigt arbejdende udvalg pålægges på SF’s initiativ at udkomme med en konkret model 
medio 2022. 

Nye afdelinger af skolen for fængselsbetjente  
Desuden får vi med aftalen flere fængselsbetjentskoler – en i Nykøbing Falster og en på Fyn, hvor Nyborg 
Fængsel er voldsomt nødlidende. Vi tror, at flere vil søge en uddannelse om fængselsbetjent, hvis 
uddannelsen er tæt på, hvor de bor. 
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Etablering af internt psykologkorps med akutfunktion  
Der er brug for en markant forbedring af det psykiske arbejdsmiljø i landets fængsler og arrester og til det 
etableres der med aftalen et internt psykologkorps med kompetencer indenfor PTSD, som skal kunne rykke 
ud ved voldsomme akutte hændelser for bistå med krisehjælp i tilfælde af overfald eller konflikter med 
indsatte.  

Supervision af alle medarbejdergrupper  
Arbejdsmiljøet har været vigtigt for os. Vi sørger for at supervisionsordningen udvides til alle medarbejdere 
med daglig kontakt med indsatte, prøveløsladte, fodlænkeafsonere, betingede dømte mv. Dette skal være 
med til at forebygge at Kriminalforsorgens ansatte rammes af stress, PTSD, angst mv. som desværre er 
udbredt blandt personalet i dag. 

Nyt disciplinærstraffesystem  
Den eksisterende ordning for disciplinærstraffe ændres og bringes i højere grad i tråd med anbefalingerne 
fra det såkaldte praktikerudvalg, der har undersøgt brugen af disciplinærstraffe i Kriminalforsorgen. Det 
betyder blandt andet mindre brug af strafcelle, højere grad af fagligt skøn til den enkelte fængselsbetjent 
og fokus på sanktioner der er mindre indgribende, men rent faktisk virker.  

Styr på de indsattes sundhed og elektroniske sundhedsjournaler i Kriminalforsorgen  
Mange indsatte fejler noget psykisk eller fysisk, men Kriminalforsorgen kan i dag ikke håndtere de 
sundhedsudfordringer, den står med. Det skyldes blandt andet at intet kører digitalt. Med aftalen får vi 
digitaliseret sundhedsplejen i vores fængsler og indført elektroniske journaler. Samtidig bliver der ansat 
flere psykiatere til den stigende gruppe af indsatte med psykiske udfordringer.  

Bedre vilkår for børn af indsatte (legepladser og udendørs arealer, videokommunikation)  
Børn af indsatte er en sårbar gruppe, der er i risiko for at blive udsatte. De anbringes oftere uden for 
hjemmet, modtager oftere forebyggende indsatser og specialundervisning og mistænkes, sigtes og dømmes 
oftere for lovovertrædelser end andre børn. Med aftalen forbedres vilkårene for børn af indsatte de kan 
kommunikere med indsatte forældre via video. Desuden etableres besøgsfaciliteter og udendørsfaciliteter 
til børn i en række fængsler, der i dag mangler disse, ligesom der ved etablering af nybyggeri fremover skal 
tages højde for behovet for besøgsfaciliteter og udendørsfaciliteter til børn.  

Børnepanel og bedre mulighed for besøg 
Med aftalen ændres udgangsvejledningen, så det bl.a. bliver muligt for indsatte at få udgang til eget barns 
fødselsdag, til og med at barnet er fyldt 18 år, såfremt den indsatte i øvrigt har opnået tilladelse til udgang. 
Der nedsættes endvidere et børnepanel, hvori Kriminalforsorgen løbende skal mødes med relevante 
organisationer mv. og drøfte vilkårene for børn af indsatte. 

Ny strategi for styrket samarbejde med civilsamfundet og pulje til civilsamfundstiltag 
Kriminalforsorgen skal udarbejde en samlet strategi for et styrket samarbejde med civilsamfundet. 
Strategien skal sætte rammerne for, hvordan kriminalforsorgen strategisk og systematisk samarbejder med 
civilsamfundet med henblik på at få civilsamfundets støtte til at fastholde indsatte på rette spor i et 
sammenhængende forløb, der fortsætter efter afsoning. For at styrke civilsamfundets muligheder for at 
hjælpe de indsatte afsættes der endvidere en pulje til civilsamfundet på 5 mio. kr. i 2022 og 10 mio. kr. 
årligt i 2023-2025årligt fra 2023, som kan søges af relevante civilsamfundsorganisationer til konkrete 
indsatser. 

Bedre uddannelsestilbud til indsatte  
Hvis indsatte skal klare sig godt efter løsladelsen har de brug for at blive opkvalificeret – en del har ikke 
gjort folkeskolen færdig, og det udgør en væsentlig hindring ift. at komme videre. Med aftalen investeres 
der i bedre uddannelsestilbud til indsatte, der etableres to nye uddannelsesafdelinger med hver ca. 10-20 
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pladser og ansættes flere lærere og faglærere. Endvidere øges udbuddet af arbejdsmarkedsrettede 
uddannelser, og kriminalforsorgens særligt sikrede it-netværk til uddannelse opgraderes. 

Samfundstjeneste i private virksomheder 
Som noget nyt åbnes der på initiativ fra SF mulighed for at aftjene samfundstjeneste i private 
virksomheder. Kriminalforsorgen oplever desværre udfordringer med at finde det tilstrækkelige antal 
samfundstjenestesteder i den nuværende ordning, hvor kun offentlige institutioner er omfattet. For dømte, 
der gerne vil opnå et liv uden kriminalitet, er det vigtigt at få skabt kontakt til potentielle fremtidige 
arbejdsgivere og her kan et samfundstjenestested spille en afgørende rolle. Det vil fortsat være 
kriminalforsorgens opgave at sørge for, at samfundstjenestestederne indstilles og godkendes af De 
Regionale Arbejdsmarkedsråd. 

Fængsler i udlandet 
Med aftalen løses en del af problemerne med den manglende kapacitet i landets fængsler ved at leje 300 
fængselspladser i udlandet. Fængselspladserne vil fortrinsvist blive anvendt til udvisningsdømte 
udlændinge uden børn. Initiativet vil øge kapaciteten væsentligt på kort sigt, og dermed aflaste de akutte 
bemandingsudfordringer i de danske fængsler. 
 
Der er med initiativet tale om en nødløsning pga. kriminalforsorgens ekstremt pressede situation. 
Udvisningsdømte optager i dag rigtig mange pladser i de danske fængsler, som har store problemer med 
overbelæg og mangel på fængselsbetjente. I 2020 lagde udvisningsdømte i gennemsnit beslag på 368 
pladser i fængslerne.  
 
SF har i forbindelse med forhandlingerne lyttet til Institut for Menneskerettigheder, der påpeger, at det 
ikke er afgørende, hvor en indsat afsoner straf. Det afgørende er vilkårene. Derfor har vi også sørget for at 
få skrevet ind i aftalen, at vi med ordningen overholder alle internationale konventioner. Fængslet bliver 
underlagt de danske straffuldbyrdelsesregler, har en dansk ledelse, mulighed for sundhedsbehandling, 
klagemuligheder og tilsyn fra Ombudsmanden og Dignity. 
 
Hjælp fremfor straf til stofbrugere 

SF har fokus på behovet for en anden tilgang til stofbrug og afhængighed, end den vi har i dag. Vi skal i 
langt højere grad sætte ind med hjælp frem for straf til stofbrugere. Stofmisbrug og narkotikarelaterede 
skader udgør et problem i Danmark, som vi gennem et halvt århundredes kriminalisering ikke har formået 
at håndtere. Stofbrug og afhængighed kan være forbundet med store sociale og sundhedsmæssige 
skadevirkninger, både for den enkelte stofbruger og for samfundet. Mest alvorligt har vi i Danmark en 
kontinuerlig høj dødelighed, hvor 250 stofbrugere hvert år mister livet. 

SF har i februar 2022 fremsat beslutningsforslag om at igangsætte et lovforberedende arbejde, som skal 
munde ud i et lovforslag, der styrker indsatsen mod og stofbrug og afhængighed gennem social- og 
sundhedsfaglig intervention fremfor straf til stofbrugere. Konkret foreslår vi, at stofbrugere, der stoppes af 
politiet med stof til eget brug, i stedet for at modtage bødestraf henvises til et fagligt udvalg efter 
portugisisk forbillede. I udvalget foretager fagpersoner i dialog med stofbrugeren en vurdering af 
stofbrugets karakter og eventuelle behov for social- eller sundhedsfaglig opfølgning. Forslaget lægger 
således op til at afkriminalisere euforiserende stoffer til eget forbrug, da den strafbaserede tilgang skal 
ændres for at opnå en åben social- og sundhedsfaglig dialog med stofbrugeren. Politiet vil stadig skulle 
afdække og skride ind overfor besiddelse af stoffer. Men i modsætning til i dag vil der blive iværksat en 
dialog med stofbrugeren og en vurdering af stofbruget med henblik på en indsats fremfor en straffesag. 
Forslaget forventes behandlet i foråret 2022. 

Beslutningsforslag om ID-kort til udsatte stofbrugere 
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Vi hjælper ikke de stofafhængige ved at konfiskere deres stof og overdænge dem med bøder - de har ofte 
rigeligt med pletter på straffeattesten og en til gør i deres situation oftest hverken fra eller til. Vi bør i 
stedet arbejde i den retning af afkriminalisering af besiddelse af narkotika til eget forbrug. Det er almindelig 
kendt at et flertal i Folketinget ikke ønsker afkriminalisering af narkotika til eget forbrug og derfor mener vi 
i SF, at det er på tide at vi indfører et id-kort til de mest udsatte misbrugere, så de ikke konstant 
sanktioneres af politiet på grund af deres misbrug. Vi har i vores forståelsespapir en klar aftale med 
regeringen om fremlægge forslag der giver de mest udsatte stofmisbrugere et id-kort, der skal sikre dem 
mere hjælp og værdighed. Der er imidlertid ikke sket så meget på den front og derfor har vi i SF fremsat 
Beslutningsforslag om ID-kort til udsatte stofbrugere. Det er et forslag der vil hjælpe og give værdighed til 
udsatte mennesker, og som Statsminister Mette Frederiksen og socialdemokratiet selv var ude med i 
foråret 2019. 

Databeskyttelse og kamp mod masseovervågning 

SF er imod masseovervågningen af danskernes teledata, som teleselskaberne er pålagt at indsamle og 

gemme, men som er i strid med EU-retten. Selvfølgelig skal Politiet have efterforskningsredskaber, men der 

skal være en proportionalitet mellem forbrydelse og indgreb, og vi skal ikke masseovervåge borgerne. Vi 

har siden 2016 vidst, at den danske praksis var i strid med EU-retten, idet generel og udifferentieret logning 

udgør et særligt alvorligt indgreb i retten til privatlivet. EU-Domstolen afsagde en ny dom i oktober 2020, 

som igen gjorde det klart at den danske praksis var ulovlig. Den nye dom tydeliggør dog, at muligheden for 

logning med henblik på beskyttelse af den nationale sikkerhed ikke er i strid med EU-retten. Men det 

ændrer ikke på, at de danske regler skal ændres, for vi ikke kun bruger logningen til beskyttelse af den 

nationale sikkerhed, men også andre kriminalitetstyper. SF indkaldte justitsministeren i samråd, som blev 

afholdt i januar 2021, hvor ministeren på samrådet for første gang indrømmede, at man var nødt til at 

ændre de danske logningsregler. Justitsministeren fremsatte i november 2021 et lovforslag om nye 

logningsregler, men desværre lægges der i meget vid udstrækning op til at videreføre de eksisterende 

regler, og man afgrænser ikke den generelle logning til kun at gælde den nationale sikkerhed. Det fremgår 

således også af lovforslaget, at der er tale om ”væsentlig procesrisiko”. SF har ligesom mange eksperter 

kritiseret lovforslaget i medierne. SF har endvidere sikret en høring under lovbehandlingen og stillet en lang 

række spørgsmål og ændringsforslag til lovforslaget. Der er i skrivende stund ikke udsigt til, at vores 

ændringsforslag får flertal, og SF kan ikke støtte lovforslaget. 

SF har desuden i februar 2022 fremsat et beslutningsforslag om bedre dataetik og databeskyttelse. 

Beslutningsforslaget indeholder tre elementer: Dels foreslår SF, at Datatilsynet skal overflyttes som 

myndighed fra Justitsministeriet til Folketinget for i højere grad at sikre politisk uafhængighed. På samme 

måde hører Folketingets Ombudsmand og Rigsrevisionen under Folketinget.  

Beslutningsforslaget lægger endvidere op til, at alle fremtidige lovforslag skal indeholde 

konsekvensvurderinger for behandlingen af borgernes data – på samme måde som lovforslag indeholder 

f.eks. økonomiske og klimamæssige vurderinger. Sidst men ikke mindst lægges der op til, at Dataetisk Råd 

skal være høringspart i alle lovforslag, der har betydning for behandling af borgernes data. 

Beslutningsforslaget forventes behandlet i foråret 2022. 

 

Kampen for en ny offentlighedslov 

Det lykkedes i foråret 2021 SF at samle hele Folketinget om at pålægge regeringen at indkalde til 
forhandlinger om en revision af offentlighedsloven. Desværre har forhandlinger været få og ufrugtbare og 
vi har derfor i forbindelse med en forespørgselsdebat samlet støttepartierne i rød blok om en vedtagelse, 
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der igen kræver at regeringen åbner for forhandlinger om en ny offentlighedslov med inspiration fra 
Miljøoplysningsloven for at skabe langt mere åbenhed i den offentlige forvaltning og samtidig sikre en 
tiltrængt homogenitet i dansk forvaltningsrets aktindsigtsregulering. Den nuværende offentlighedslov er 
kritiseret sønder og sammen af bl.a. Ytringsfrihedskommissionen og Ombudsmanden, men er svær at 
ændre grundlæggende ved blot at ændre et par enkelte paragraffer. Derfor bør vi i stedet lade sig inspirere 
af miljøoplysningsloven som guldstandard for, hvordan en moderne offentlighedslov skal skrues sammen. 
Professor emeritus Jørgen Grønnegaard Christensen fremhæver i sin omfattende corona-redegørelse 
miljøoplysningslovens principper, idet den sikrer faktisk og reel åbenhed på miljøområdet samtidig med at 
der bevares et nødvendigt fortroligt rum for den politiske beslutningsproces. 

Handlingsplan mod partnerdrab på kvinder 

I Danmark vedtog vi den første bandepakke i tilbage i 2009. Siden er der kommet yderligere bandepakker, 
hvis formål primært er at straffe hårdere for banderelateret kriminalitet. Når talen falder på partnervold og 
drab, er historien straks en anden. Partnerdrab på kvinder er et betydeligt samfundsproblem, som kræver 
større opmærksomhed, end det har fået historisk og har i dag. Derfor har vi fremsat forslag der pålægger 
regeringen at udarbejde en national handlingsplan mod partnerdrab på kvinder inden udgangen af 2022. 
Handlingsplanen skal udarbejdes med inddragelse af både eksperter og forskere samt relevante 
interesseorganisationer på området, herunder bl.a. Danner, Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK), 
Everyday Sexism Project Danmark (EDSP) og Dansk Kvindesamfund. Handlingsplanen skal sikre, at de 
danske myndigheder har viden om og forstår voldens karakter, idet mange voldsudsatte kvinder i dag 
møder et offentligt system, der ikke forstår det høje trusselsniveau, som deres situation medfører. Desuden 
skal planen sikre, at myndigheder og andre aktører opsporer volden tidligere og forpligte myndighederne til 
at samarbejde på tværs og dele viden, så volden ikke går under radaren. 

Sundhed, ældre og psykiatri 
 

Corona, arbejdspres og ligeløn 

Forhandlinger om niveauer af restriktioner som følge af corona-pandemien har selvsagt domineret arbejdet 

på sundhedsområdet siden sidste landsmøde både i regi af sundhedsudvalget og især epidemiudvalget, 

hvor den parlamentariske kontrol blev henlagt efter vedtagelsen af den nye epidemilov i februar 2021. Det 

samme har arbejdet med opbygning af et bedre beredskab til håndtering af fremtidens pandemier. 

Danmark skal aldrig igen stå i en situation med mangel på værnemidler, test og vacciner. 

 

SF har i forhandlingerne om restriktionerne haft fokus på balancen mellem restriktioner, der skulle kunne 

kontrollere smittespredningen og dermed sikre sundhedsvæsenet ikke kollapser og så støtte til de borgere 

der bliver hårdest ramt af restriktionerne: dvs. de ældre, skolebørn og de udsatte. I det arbejde har SF hele 

vejen forsøgt at arbejde med et forsigtighedsprincip, fordi vi ville være sikker på, at vi ikke kom i en 

situation som i 2020 med massive nedlukninger og ukontrollabel smitte.  

I skrivende stund medio februar har Danmark sagt farvel til alle restriktioner, både fordi man nu har 

epidemien under kontrol og den ikke længere kan beskrives som en samfundskritisk sygdom. Det sidste er 

et krav, hvis man skal kunne benytte sig af bestemmelserne i epidemiloven.  

 

Corona har vist sprækkerne i sundhedsvæsnet. Først og fremmest var sundhedsvæsnet slet ikke gearet til 

en pandemi, og det blev tydeligt, at vi manglede både intensive sengepladser og intensivsygeplejersker. 

Konkret står vi da også med en stor pukkel af udsatte behandlinger, som vi nu skal forsøge at få afviklet. 

Men Corona viste også, at meget lader sig gøre, når man lader faglighed og sund fornuft råde. Når specialer 
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eksempelvis rykkede sammen, så kunne man hurtigt udrede og behandle patienter. Og med en 

suspenderet behandlingsgaranti har flere patienter oplevet, at behovet for en operation forsvandt over tid. 

Derfor er Lægernes forslag om en differentieret behandlingsgaranti også et tema, som vi skal tage med os 

ind i fremtiden. 

Om Corona spillede en rolle, da sygeplejerskerne fik nok, og stemte nej til overenskomsten er der 

formentlig flere meninger om, men ingen kan være i tvivl om, at der blev trukket enorme veksler på 

sundhedspersonalet under pandemien. Andre henviser til, at sygeplejersker sammen med andre 

velfærdsansatte havde en forventning om, at ligeløn ville blive sat på dagsordenen i 

overenskomstforhandlingerne. I folketinget fik SF lejlighed til at udtrykke opbakning til kravet om ligeløn, 

da vi skulle behandle et borgerforslag, som desværre ikke blev vedtaget. Og situationen blev ikke lettere, da 

regeringen sammen med oppositionen og radikale vedtog et lovindgreb i sygeplejerskernes langvarige 

konflikt. Der venter stadig et stort arbejde for at sikre gode løn- og arbejdsforhold – blandt andet i 

sundhedssektoren. 

 

Fødsler 

Ved finansloven lykkedes det at afsætte midler til fødselsområdet. Det blev besluttet at prioritere 100 mio. 

kr. i 2022, 110 mio. kr. i 2023, 115 mio. kr. i 2024 og 150 mio. kr. i 2025 til at styrke forløbet før, under og 

efter fødslen. Her medio februar bliver der forhandlet om, hvorledes midlerne for 2022-2025 konkret skal 

bruges. I den forbindelse kæmper SF forsat for bedre fødselsforberedelse på små hold, mere personale og 

bedre arbejdsmiljø på fødegangene, bedre hjælp efter udskrivning i hjemmet samt ret til ophold på to dage 

efter fødslen. 

Gratis Tandpleje 

Gratis tandpleje er en mærkesag for SF. Derfor er vi også glade for at det lykkes at indføre gratis tandpleje 

til de unge til og med det 21. år i finansloven. Der bliver afsat 102,2 mio. kr. i 2022, 234,2 mio. kr. i 2023, 

323 mio. kr. i 2024 og 413 mio. kr. i 2025 til at tilbyde gratis tandpleje for unge via børne- og 

ungdomstandplejen. Der fremsætte et lovforslag i foråret 2022, som skal udmønte aftalen. 

Sundhedsreform 

Sundhedsreformen er på trapperne og pt ved vi, at regeringen vil præsentere et lovforslag om 21 

sygehusfællesskaber, der skal sikre bedre sammenhæng mellem behandlingen på sygehuse, i kommunerne 

og almen praksis i en tid, hvor man ved der vil komme flere ældre og borgere med kroniske lidelser.  

I marts måned forventer vi så, at regeringen spiller ud mere konkrete tiltag til indholdet en sundhedsreform 

i form af nærhospitaler, og sundhedsklynger. Vi forventer også udspil om forebyggelse, konkret med fokus 

på unges drukkultur. Og endeligt forventer vi udspil om rekruttering og fastholdelse af personale – 

herunder lægemangel.    

SF vil selvsagt gå positivt ind i forhandlingerne om en ny sundhedsreform, men vi ønsker ikke at foregøgle 

befolkningen af oprettelse af 21 sygehusfællesskaber i sig selv løser udfordringerne på sundhedsområdet. 

Hvis den skal blive en succes, skal det kommunale ældreområde medindtænkes i sundhedsreformen, den 

patientrettede forebyggelse skal styrkes, ansvaret for misbrugsbehandlingen og tilbuddene til borgere med 

dobbeltdiagnoser skal afklares, sammenhængen mellem den behandlende psykiatri og de kommunale 

tilbud før og efter en evt. indlæggelse styrkes, ansvaret for hjemmebehandling – eks. med IV behandling, 

hjemmedialyse m.v.  skal afklares, ansvaret for tildeling af hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger 

til borgere med et handicap og / eller kronikere skal ud af det nuværende limbo, hvos kommuner og 
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regioner stadig skændes om hjælpemidler skal tildeles efter service- eller sundhedsloven. Vi skal også have 

mere klare krav til de sundhedstilbud kommunerne giver borgere i dag, og vi skal have styrket 

tværfagligheden på sundhedsområdet via klarere virksomhedsområder for sygeplejersker, social- og 

sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, farmaceuter m.fl.  

Ældre 

Ældreområdet kom for alvor på dagsordenen, da Statsministeren i sin nytårstale kundgjorde at området nu 

skulle slippes fri for byrdefulde regler, svarende til hvad man har oplevet i de tre kommuner, Langeland, 

Middelfart og Viborg, der blev omfattet af et særligt frikommuneforsøg på ældreområdet med den såkaldte 

velfærdaftale fra finanslovsaftalen for 2021. Ja, statsministeren bebudede simpelthen en helt ny ældrelov. I 

skrivende stund medio februar har regeringen endnu ikke indkaldt til forhandlinger, men SF er selvfølgelig 

parat til at forhandle. I den forbindelse vil vi selvfølgelig lade os inspirere af forsøgene i de tre ovennævnte 

kommuner, men også se på behovet for måske at flytte større eller mindre dele af ældrelovgivningen fra 

bl.a. servicelovens § 83 til sundhedsloven. Borgere, der i dag modtager både praktisk- og personlig hjælp 

har også ofte en eller flere diagnoser, hvorfor det ikke giver nogen mening blot at betragte praktisk- og 

personlig hjælp som et socialt tilbud. Det samme gælder borgere der visiteres til et kommunalt akuttilbud. 

Hvis kommunerne reelt skal have mulighed for at forebygge indlæggelser på sygehusene, så skal 

kommunerne også gives mulighed for at handle i henhold til sundhedsloven.  

Samtidig mener vi også at man bør benytte lejligheden til at udbrede ideen med faste teams i ældreplejen 

til flere kommuner. SF’s ældre ordfører, Kirsten Normann Andersen, satte som den første ideen på 

dagsordenen i 20172 og ideen breder sig nu mere og mere. På de to sidste ældre topmøder har det været et 

hovedtema, og flere danske kommuner har allerede ladet sig inspirere af den hollandske buurzorgmodel3 

som er et eksempel på arbejde i fast teams. Heldigvis er det lykkes at blive enig med regeringen om at 

bevilge over 250 mio. til forsøg med faste teams i ældreplejen. Disse penge er det bl.a. lykkes at skaffe, 

fordi man ikke har kunnet få afsat alle de midler, der blev afsat på finansloven for 2021 og 22 på 

ældreområdet ti l flere ansatte. 

Faste teams giver ansatte og borgere mulighed for en tættere relation. Det styrker den ældres tryghed til 

den hjælp der modtages, men det forbedrer også ansattes mulighed for at handle på forandringer i tide.  

 

Især i arbejdet med borgere med demens, som udgør en stor del af de ældre, som modtager ældrepleje i 

dag – er der brug for at opruste på såvel normeringer som på faglighed. I et konkret SF forslag har vi 

fokuseret på den tidlige indsats i arbejdet med borgere med demens, fordi den tidlige indsats kan forsinke 

udviklingen i sygdommen. Den tidlige indsats har også været i fokus i et andet SF forslag om kørselsordning 

                                                           
2 B-forslag fra Kirsten Normann Andersen i folketingsåret 2016-17 

https://www.ft.dk/samling/20161/beslutningsforslag/b139/20161_b139_som_fremsat.htm 
Som et kuriosum var Socialdemokratiets ordførers kommentar til forslaget dengang ” Men trods fælles intentioner og sympati for forslaget kan vi 
fra Socialdemokratiets side ikke bakke op om beslutningsforslaget. Socialdemokratiet ønsker en fingrene væk-reform af den offentlige sektor. Her 
skal der være mindre detailstyring fra Christiansborgs side, og i stedet skal vi styre ud fra resultater og ud fra få, men klare kvalitetsmål, og her 
kunne det at sikre sine ældre borgere faste hjælpere jo oplagt være et af flere meningsfulde mål for kvalitetten.”. Venstres ordfører sagde 
afslutningsvis i samme debat: ” I Venstre mener vi ikke, at beslutningsforslaget her vil bidrage til en bedre ældrepleje. Tværtimod er jeg dybt 
bekymret for, at beslutningsforslaget her, hvis vi gør det til virkelighed, kan resultere i en ældrepleje, hvor antal ansatte i teams går forud for 
faglighed, som når alt kommer til alt jo er det, der skal sikre vores ældre en god og værdig ældrepleje af høj kvalitet. Venstre kan ikke støtte 
beslutningsforslaget. 

3 Læs mere om buurtzorgmodellen hos bl.a. VIV: https://www.vive.dk/da/udgivelser/buurtzorgs-model-for-
hjemmesygepleje-og-hjemmepleje-15036/ 
 

https://www.ft.dk/samling/20161/beslutningsforslag/b139/20161_b139_som_fremsat.htm
https://www.vive.dk/da/udgivelser/buurtzorgs-model-for-hjemmesygepleje-og-hjemmepleje-15036/
https://www.vive.dk/da/udgivelser/buurtzorgs-model-for-hjemmesygepleje-og-hjemmepleje-15036/
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til borgere med demens. Projektet har været en stor succes, og har gjort det muligt for flere borgere med 

demens at deltage i sociale aktiviteter.  

Sociale reserve med bla. intiativer til bekæmpelse af ensomhed ældre 

Et bredt flertal af partier, med SF, indgik i november 2021 aftale om fordeling af reserven på social-, 

sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. I de næste fire år er der blandt andet afsat midler til 

handicapområdet, hjemløse, ældre og forebyggelse af ensomhed. Der er afsat 860,5 millioner kroner fra 

reserven på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet, der har erstattet den tidligere satspulje, og 

nogle af disse midler skal øremærkes indsatsen mod ensomhed blandt ældre. Det drejer sig om 11,1 mio. i 

årene fra 2022-25. Derudover vil man også opdatere den såkaldte Ældredatabase, som er en 

forløbsundersøgelse i regi af VIVE, der indsamler interviewdata hvert femte år, og er en central datakilde 

for VIVE’s ældreforskning og dermed viden om ældres livsvilkår. 

 

Endvidere er der afsat en pulje på 11 mio. fra 22 25 til initiativer til bekæmpelse af sygefravær i ældrepleje 

samt midler til forsøg med selvvisitation i ældreplejen. En del ældre oplever, at de ikke har tilstrækkelig 

indflydelse på den konkrete afgørelse om hjælp. Man er derfor enige om at igangsætte forsøg med 

udvikling af modeller for, hvordan ældres ønsker og behov i højere grad inddrages og indgår ved 

visitationen af hjemmehjælp (selvvisitation). 

Psykiatri og lidt om 10 års planen for mental sundhed  

I januar måned kom Sundheds- og Socialstyrelsens kortlægning4 af den mentale sundhed som led i 10 års 

planen for mental sundhed. Den viste ikke overraskende at den mentale sundhed er faldende i Danmark, og 

hvad der er særligt bekymrende: at et stigende antal børn og unge oplever mental mistrvsel med potentielt 

alvorlige konsekvenser for bl.a. deres udvikling, skolegang og videre livsforløb. Denne negative udvikling har 

SF været sørgelig bevidst om længe, hvorfor vi allerede i finanslovsforhandlinger i efteråret forsøgte at få 

en styrkelse af den kommunale PPR igennem, så man lokalt kunne styrke forebyggelsen og arbejde med 

lettere behandlingstilbud for angst, depression sorg mm. Det var regeringen ikke parat til. Man endes dog 

om at afsætte 3,0 mio. kr. i 2022 til kortlægning af mulige udfordringer i PPR, herunder fx 

fastholdelsesproblemer, områder med lange ventetider og muligheden for bedre 

videreuddannelsesmuligheder inden for pædagogisk psykologi.  Der var endvidere enighed om at en 

styrkelse af PPR bør indgå i de kommende forhandlinger om en 10 års plan for psykiatrien. 

Den indsats, vi i dag tilbyder såvel børn og voksne, er præget af manglende sammenhæng, utilstrækkelig 

kvalitet, manglende tilbud, samtidig med at de kommunale systemer og den behandlende psykiatri både 

slås med at rekruttere og fastholde medarbejdere og præges af en utilstrækkelig faglig udvikling og 

forskning, stigmatisering og manglende prioritering. Der er derfor et stort potentiale for at gøre det bedre.   

 

Og udfordringerne er store: Det antages, at ca. 580.000 mennesker på nuværende tidspunkt har en psykisk 

lidelse og det skønnes, at ca. 40-50 % af befolkningen i et livsforløb vil få en psykisk lidelse. Blandt børn og 

unge vil ca. 15 % blive diagnosticeret med en psykisk lidelse, inden de fylder 18 år. Psykiske lidelser er årsag 

til ca. 3.500 dødsfald årligt og er således den fjerde hyppigste dødsårsag i Danmark. Mennesker med 

psykiske lidelser lever markant kortere liv og med mere sygdom end resten af befolkningen, og de kæmper 

ofte også kæmper med fx misbrug og samtidige komplekse sociale problemer som fx hjemløshed. 

                                                           
4 Link til kortlægningen: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2022/Fagligt-oplaeg-til-en-10-aarsplan 
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I det faglige oplæg fra SST opridser man 37 anbefalinger5, som forhåbentlig kommer til at danne 

udgangspunkt for de forhandlinger regeringen har sagt den vil invitere ind til henimod sommer. SF forsøgte 

dog allerede i december at udfordre regeringen med en forespørgsel for at få denne til at præsentere sine 

målsætninger i forhold til 10 års planen bl.a. i forhold tll brug af nye behandlingsformer, mindre tvang bl.a. 

via flere tilbud om medicinfri behandling og brug af empowerment og recovery i (efter)behandlingen. Her 

kom vi faktisk et lille stykke af vejen, da det lykkes at skabe flertal for en vedtagelse, der understreger, at 

”… skal det forebyggende arbejde styrkes, bl.a. via en tidlig og hurtig hjælp i kommunalt regi og udvikling af 

PPR … (så)… skal behandlingstilbuddene udvikles, så der kan komme større fokus på patientens egne mål og 

ønsker, flere tilbud med en traumebevidst tilgang, effektive medicinfri tilbud, bedre inddragelse af brugere 

og pårørende og sikring af valgmuligheder i behandling. (Endelig skal) … Brugen af tvang … nedbringes 

markant og »empowerment« og »recovery« skal være en central del af forløbene, både under indlæggelse, 

i ambulant behandling og i kommunalt regi”. 

 

Siden forespørgselsdebatten i Folketinget og kortlægningen fra SST har folketingsgruppen haft en drøftelse, 

af hvad man bør satse på i forhold til videre arbejde med 10 årsplanen og en bedre psykiatri og her er man 

enig om at pege på en: 

- Generel forbedring af udviklings- og levevilkår, som skaber psykisk mistrivsel og lidelse (f.eks. 
normeringer i daginstitutioner, ro-på i uddannelsessystemet, psykisk arbejdsmiljø, familiepolitik 
mm) 

- Én indgang/no wrong door, så det bliver nemmere at få hjælp I tide. Ved behov for tværfaglighed i 
indsatsen, skal denne være koordineret og sammenhængende. Ved (sektor)overgange, skal den 
ene hånd ikke slippe, før den anden tager over. Og ved en udskrivelse efter indlæggelse skal der 
straks være den nødvendige støtte. 

- Et styrket PPR, som både skal arbejde med de miljøer, børn og unge skal trives i, men som også skal 
kunne tilbyde behandling af lettere psykisk lidelse (angst, depression, sorg, kriser mm) individuelt 
eller i grupper. Ventetiden på hjælp skal ned, og indsatsen skal kunne se hele vejen rundt omkring 
barnet. 

- Behovet for indlæggelse og genindlæggelser skal reduceres ved at skabe let adgang til akutte, 
fleksible og uvisiterede tilbud i kommunerne, sådan som flere kommuner allerede er i gang med 
efter servicelovens §82. 

- Hjælpen skal tage udgangspunkt i borgeren i den psykosociale indsats. Der skal være større bredde 
og flere valgmuligheder i behandling, så den bedre kan passe til den enkeltes ønsker og behov. 
Empowerment og recovery bør stå centralt. 

 

Misbrug, medicin og overdødelighed 
Midt i februar vil Institut f. Menneskerettigheder (IFM) præsentere en rapport ”Viden om tidlig død i 
psykiatrien”, der på baggrund af Overlæge og Professor Jytte Banners forskning har vist, at der et udtalt 
behov for bedre viden - baseret på systematisk indsamlet data - vedrørende de helbredsmæssige 
konsekvenser af medicinsk behandling af mennesker med psykiske lidelser og den væsentlige kortere 
forventede levetid for denne gruppe. Ifølge Jytte Banner og IFM er der en klar overdødelighed blandt bl.a. 
pga af polyfarmacy hos disse udsatte borgere. Derfor fremlægger SF et beslutningsforslag først i marts, der 
gennem lovgivning skal sikre et bedre data- og vidensgrundlag om sammenhængen mellem medicin og 
uventet og for tidlig død blandt mennesker med psykiske lidelser ved at indføre systematiske og retslige 
obduktioner ved alle tidlige og uventede dødsfald blandt mennesker med psykiske lidelser. Selvfølgelig 

                                                           
5 Kan læses på side 14-23 i pixiudgaven: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2022/psykiatriplan/PIXI-10AARS-
PSYKPLAN.ashx 
 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2022/psykiatriplan/PIXI-10AARS-PSYKPLAN.ashx
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2022/psykiatriplan/PIXI-10AARS-PSYKPLAN.ashx
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forudsat at de pårørende giver samtykke til obduktionen. 
 
Børn som pårørende til syge 
Hver dag mister fem børn én af deres forældre og næsten 35.000 børn oplever hvert år, at deres mor eller 
far bliver indlagt med en kritisk sygdom, op imod 300.000 børn vokser op i familier med psykisk lidelse, og 
122.000 børn lever i familier med rusmiddelproblemer6. Indsatsen for børn som pårørende varetages i dag 
af myndigheder på tværs af flere sektorområder, herunder sundheds-, social- og børne- og 
undervisningsområdet. Men der sker ingen reel koordinering eller fast registrering af om der er børn som 
kan risikere at komme i klemme. SST lavede en vejledning i 2012, som aldrig er blevet fulgt til dørs af 
lovgivning. Derfor fremsatte SF’s socialordfører, Trine Torp et B-forslag7 i efteråret som skulle forpligte 
kommuner og regioner til at udvikle og sikre en national praksis, der har til formål at reducere risikofaktorer 
for alle børn, hvis forældre bliver indlagt i somatik, psykiatri og eller misbrugs behandling. Forslaget blev 
godt modtaget af alle de væsentlige patientorganisationer, Børns Vilkår mm, men regeringen var ikke parat 
til at støtte forslaget. 
  

Udmøntning af den sociale reserve 

 

Et bredt flertal af partier, med SF, indgik i november 2021 aftale om fordeling af den sociale reserve i alt 

860,5 mio på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. I de næste fire år er der blandt andet afsat 

midler til udvikling af en civil samfundsstrategi, bedre retssikkerhed på handicapområdet (se mere 

nedenfor), ekstra midler til evaluering af det specialiserede socialområde, penge til hjemløseområdet, så 

man i samklang med den store aftaler på boligområdet for alvor kan søsætte en kommunal housing first 

strategi, midler til forebyggelse af ældres ensomhed tidlig hjælp til voldsudøvere, ny handlingsplan til hjælp 

til ofre for menneskehandel, midler til  behandling af børn og unge i voldsramte familier samt også her flere 

midler til bedre mental sundhed. I forhold til det sidste lykkes det helt konkret SF’s psykiatriordfører at få 

afsat 8,7 mio. til et Ceter f. Mental Sundhed samt oprettelse af Center for Kunst og Mental Sundhed, der 

skal være et videns- og kompetencecenter, samle akademisk viden og udvikle interventioner og 

uddannelseselementer i feltet kunst og mental sundhed. 

I forhold til civilsamfundsstrategien 2022-2025 er det værd at bemærke, at den skal være med til at sikre 
den eksisterende, grundlæggende infrastruktur, der i dag understøtter civilsamfundet, men også være med 
til at afprøve en model for nationale partnerskaber, hvor relevante aktører aktivt involveres i løsningen af 
komplekse velfærdspolitiske udfordringer på tværs af sektorer og relevante aktører, herunder fx 
civilsamfundsorganisationer, fonde, forskere og offentlige myndigheder.  
 

Handicapområdet 
Som optakt til finanslovsforhandlingerne fremlagde SF et ønske om at afsætte et trecifret millionbeløb til 

styrkelse og sikring af de specialiserede tilbud på handicapområdet, både fordi vi mener der er behov for 

det efter den afspecialisering, der over tid har ramt området siden kommunalreformen i 2007, men også 

som følge af den almindelige kommunale budgetklemme, der har ramt området hårdt nogle steder. I 

Danske Handicaporganisationer har formanden Thorkil Olesen gået så langt som at tale om et 

postnummerlotteri, når udsatte borgere har skal søge om hjælp. KL var dog retfærdigvis også på banen op 

kommunalforhandlingerne i maj 2021, hvor de havde foreslået at området blev tilført 5 mia. ekstra over tre 

                                                           
6 Kilde: ”Kræftens Bekæmpelse om børn som pårørende”, www.cancer.dk 
7 Link til B-forslag: https://www.ft.dk/samling/20211/beslutningsforslag/b23/20211_b23_som_fremsat.htm 
 

http://www.cancer.dk/
https://www.ft.dk/samling/20211/beslutningsforslag/b23/20211_b23_som_fremsat.htm
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år. Handicapbevægelsen #enmillionstemmer havde samtidig været på banen med et borgerforslag om en 

overflytning af det specialiserede område til stat eller regioner for at sikre området. 

 

På trods af presset lykkes det kun SF og aftalepartierne, at prioritere i alt 100 mio. kr. årligt på 

handicapområdet i 2022 og at prioritere i alt 40 mio. kr. i 2022 og 70 mio. kr. årligt fra 2023 og frem til 

forbedret offentlig støtte og hjælp for personer med handicap. Endelig blev der afsat en reserve på 45 mio. 

kr. årligt i 2022 og frem til opfølgning på evalueringen af det specialiserede socialområde plus yderligere ca. 

30 mio. kr. årligt ved omprioriteringer på socialområdet. Aftalepartierne er enige om at afsætte yderligere 

25 mio. kr. årligt til opfølgning på evalueringen af det specialiserede socialområde.  Samtidig blev den 

eksisterende fast track-ordning i Ankestyrelsen udvidet, så Ankestyrelsen i udgangspunktet kan nå at 

færdigbehandle eventuelle klager inden for varslingsperioden.  

I forbindelse med finanslovsaftalen lykkes det også aftalepartierne at blive enig om at afsætte 15 mio. til at  

udvide bestemmelserne om varsling, så nedsættelse eller frakendelse af hjælp vedrørende hjemmetræning 

af børn, socialpædagogisk støtte, ledsagelse af børn, unge og voksne, beskæftigelses-, aktivitets- og 

samværstilbud, dækning af merudgifter ved forsørgelse i hjemmet samt merudgifter til voksnes daglig 

livsførelse samt midlertidige og længerevarende botilbud, varsles mindst 14 uger før kommunens afgørelse 

effektueres. Samtidig blev den eksisterende fast track-ordning i Ankestyrelsen forbedret, så Ankestyrelsen i 

udgangspunktet kan nå at færdigbehandle eventuelle klager inden for varslingsperioden.   

Udover vores ønske om at sikre de specialiserede tilbud, så forsøgte aftalepartierne også at give BPA-

ordningerne (Borgerstyret personlig assistance) efter § 95 og 96 et tiltrængt løft efter at der er blevet færre 

BPA-ordninger og timer til brugerne og flere har også oplevet at hjælpertimer er blevet konverteret til 

rådighedstimer. Derfor var man enig om at afsætte 15 mio. kr. årligt i 2023 og frem til flere aktive 

hjælpetimer og færre rådighedstimer, så borgere med en hjælpeordning får flere aktive hjælpetimer. Der 

afsættes 15 mio. kr. i 2022 og 30 mio. kr. årligt i 2023 og frem.  

Udover dette beskedne løft på BPA-området i forbindelse med finansloven har socialministeren nu endelig 

efter pres fra SF lovet at indkalde til drøftelser af området, som har været under et generelt pres i 

kommunerne de sidste mange år8 både i forhold til tilkendelse af timer og antallet af borgere som kan blive 

omfattet af ordningen. 

 

De sidste mindst mange år har frustrationen blandt borgere med et handicap og deres pårørende været 

stadig stigende, fordi de har oplevet at mange kommunale afgørelser på området enten er blevet omgjort 

eller hjemvist efter behandling i Ankestyrelsen. Allerede i forrige finanslov lykkedes det SF at give 

kommunerne bedre mulighed for at ansætte flere kommunale borgerrådgivere og forbindelse og i 

forbindelse med forhandlingerne om den sociale reserve fik man aftalt en retssikkerheds- og tillidspakke på 

handicapområdet, der udover retssikkerheden også skulle øge kvaliteten i den kommunale sagsbehandling. 

Der er afsat i alt 112,0 mio. kr. til initiativet i perioden 2022-2025. 

De sidste fem år har bl.a. Muskelsvindfonden, men også SF’s skiftende handicapordførere, efterlyst en 

”strakspakke” til borgere med hastigt fremadskridende sygdomme ex, ALS, så de ikke ”hang fast” i 

kommunens eller Ankestyrelsens sagsbehandling i takt med at de blev mere syge og dermed afhængig af 

mere hjælp. Her midt i februar lykkes det endelig at lande en aftale, som nu gør det muligt, at borgere 

                                                           
8 Svar på spm 212 i Folketingets socialudvalg 11/2-21: 
https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/sou/spm/701/svar/1796869/2422031.pdf 
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straks får tildelt hjælp, så snart borgeren ved førstegangsansøgningen vurderes at være i målgruppen for 

støtte til mennesker med hastigt fremadskridende sygdomme. Hjælpen kan bestå af en kombination af: 

udvalgte typer af hjælpemidler efter servicelovens § 112, mindre ændringer i boligen efter § 116, 

ledsagetimer efter § 97 og personlig pleje og praktisk hjælp samt madservice efter § 83, som det inden for 

de afsatte midler er muligt at stille til rådighed. 

På handicapområdet står vi stadig tilbage med et hængeparti tilbage fra udligningsreformen i 2020, som 

betyder at en kommune mister sit tilskud fra en anden kommune, hvis borgeren får bopæl i denne 

kommune på trods af at det er første kommune, der betaler for tilbuddet til borgeren. Det har SF’s 

handicapordfører, Charlotte Broman Mølbæk, spurgt ind til flere gange. Denne har dog stadig ikke fået et 

tilfredsstillende svar fra social- og ældreministeren, hvorfor denne ordning fastholdes, da den er dybt 

problematisk for borgere med handicap, der i forvejen oplever, at det er kommunens økonomi, der er 

styrende for det tilbud, man kan få.   

Transportområdet  
Den 28. juni 2021 vedtog et bredt forlig i Folketinget Infrastrukturplan 2035, hvor vi i SF valgte at være med 

i alle dele af aftalen undtagen 3. Limfjordsforbindelse over Egholm, som vi stemte imod. SF fik forhandlet 

en masse stærke resultater igennem, der blandt andet tæller: 

- En ny jernbane fra Silkeborg over Galten til Aarhus, som forbedrer rejsetiden markant. 

- Penge til renovering af lokalbanerne, især Østbanen, og ladeinfrastruktur til batteritog på dem. 

- En cykelpulje på 3 mia. kr. og en cykelbro til Refshaleøen i København, som Lynetteholm på sigt får 

gavn af. 

- Letbaner i Odense, Aarhus og København, og en Plusbus 2 i Aalborg. 

- En pulje til støjbekæmpelse ved både motorveje og jernbaner på 3 mia. kr. og et forsøg med brug af 

solceller som overdækning i støjafskærmninger. 

- En analyse af vandgennemstrømningen ved et fremtidigt fremskudt færgeleje ved Tårs. 

- En forundersøgelse af en delvis nedrivning af Bispeengbuen. 

- En reservation på 13 mia. kr. så vi endelig kan få gennemført SF’s hjertebarn, Togfonden og 

timemodellen. 

Den kommende tid vil transportudvalget udmønte de mange aftaler konkret. Her vil SF arbejde for at sikre 

at vores politiske sejre bliver implementeret korrekt. Samtidig vil der søges et tæt samarbejde med det 

kommunale og lokale bagland, for at sikre de bedst mulige vilkår for lokal implementering når det fx gælder 

nye cykelstier eller støjreducerende tiltag.  

Benny Engelbrechts afsked 

I starten af 2022 kom det frem, at den daværende transportminister Benny Engelbrecht havde oplysninger 

om CO2-udledningen fra anlægsfaserne af de transportprojekter, der blev forhandlet om i Infrastrukturplan 

2035, til trods for hvad Folketinget var blevet oplyst om.  I SF ønskede vi at give ministeren en næse, da 

CO2-udledningerne allerede er indregnet i Energistyrelsens klimafremskrivninger, oplysninger ikke ville 

have ændret aftalens resultater og ministeren på samrådet lovede at komme med en konkret plan for, 

hvornår Folketinget vil få udleveret de retvisende beregninger. I Enhedslisten valgte man dog at erklære 

mistillid til ministeren, og det førte til at Benny Engelbrecht trak sig som transportminister den 3. februar, 

hvor han efterfølgende er blevet erstattet af Trine Bramsen.  
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Kommunalområdet 
 

Kommunal- og regionsvalget d. 16. november 

 

Folketingsgruppens arbejde har henover 2021 været stærkt præget af kommunal- og regionsvalvalget (jf. 

SF’s organisatoriske beretning). I efteråret kulminerede arbejdet med landsdækkende valgturneer for både 

formand og gruppeformand og folketingsgruppen som helhed var også med til at sætte stærkt præg på 

valgkampen rundt omkring i alle landets storkredse.  

 

I forbindelse med valget forsøgte SF’ daværende SF’s kommunalordfører, Charlotte Broman Mølbæk, at 

sætte fokus på en række af de urimeligheder, der i dag er i det danske valgsystem, når man fordeler 

mandaterne efter valghandlingen. Den nuværende fordelingsmetode af stemmer ved lokalvalg, er den 

såkaldte d’Hondtske metode. Med denne metode fordeles mandaterne efter et valg ved hjælp af 

divisorerne 1, 2, 3, 4 osv., når man skal udregne fordelingstallene. Ulempen ved denne metode er, at den 

favoriserer de største partier på bekostning af de mindre partier. I Nordfyns Kommune fik Venstre f.eks. 

40,1 pct. af stemmerne i 2017, men 13 af de 25 mandater i kommunalbestyrelsen, hvilket svarer til 52 pct. 

af mandaterne – altså absolut flertal.  Flere valgforskere, bl.a. professorerne Jørgen Elklit og Ulrik Kjær har 

foreslået, at man benytter sig af en mere retfærdig fordelingsmetode - Sainte-Laguës metode. Her bruger 

man divisorerne 1, 3, 5, 7 osv. eller 1, 4, 7, 10 osv.  

 

I SF har vi ikke lagt os fast på en bestemt metode, men i stedet fremsatte vi et B-forslag 9 i oktober med 

forslag om, at der nedsættes en valgkommission for at se på fordele og ulemper ved den nuværende 

metode og pege på alternative metoder, hvor fordelingen af stemmer i højere grad kunne komme til at 

afspejle valgresultatet. Ikke overraskende var de store borgmesterpartier Socialdemokratiet og Venstre 

afvisende over for forslaget, da det blev behandlet i Folketinget i december måned. Men efterfølgende har 

indenrigs- og boligministeren dog bedt ovennævnte valgforskere lave en beregning på, hvordan 

valgresultatet kunne have faldet ud i november, hvis man havde brugt en mere retfærdig fordelingsmetode 

Sainte-Lagues metode. Så sagen lever endnu. 

Nye regler for eftervederlag til borgmestre 

I de senere år har der været en række historier i medierne om tidligere borgmestre, som har modtaget et 

eftervederlag oven i deres nye chef- eller direktørløn efter udtræden af kommunalbestyrelsen. I den 

forbindelse har SF flere gange efterlyst nye regler. Derfor er vi også glade for at regeringen nu vil fremlægge 

et rimeligt og ubureaukratisk system for eftervederlag til borgmestre og regionsrådsformænd, hvor der sker 

modregning for andre indtægter så de kommer til at ligne de regler, som gælder for folketingsmedlemmer 

og ministre. 

 

Borgerinddragelse 

SF genfremsætter i samarbejde med RV, De Frie Grønne, Alternativet og Enhedslisten vores fælles forslag 

om B-forslag om oprettelse af et center for demokratiudvikling og borgerinddragelse, Centerets formål skal 

være at bidrage til udvikling af et mere involverende og demokratisk samfund. Først og fremmest skal 

centeret forske i og fremme nye samt understøtte eksisterende værktøjer, der kan bruges til at styrke og 

videreudvikle vores demokrati og politiske system.  I forbindelse med udvalgsarbejdet med forslaget vil SF’s 

                                                           
9 Link til hele B-forslaget: https://www.ft.dk/samling/20211/beslutningsforslag/B24/BEH1-35/forhandling.htm 
 

https://www.ft.dk/samling/20211/beslutningsforslag/B24/BEH1-35/forhandling.htm
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kommunalordfører, Jan Bjergskov Larsen, forsøge at kaste lys på, hvordan man kan styrke 

borgerinddragelsen lokalt bl.a. ved at styrke høringsprocesserne. Mulighederne er mange: det kan ske via 

tidlige ”forhøring”er eller mere gennemarbejdede fysiske- og digitale høringer, når man står med konkrete 

projekter eller ex nedsættelse af flere § 17, stk. 4 udvalg[1] lokalt. Coronaepidemien har ex. vist flere steder, 

at man kan lokke langt flere borgere til borgermøder, fordi det kan ske hjemmefra. Udover styrkede 

høringsprocesser foreslår SF’s kommunalordfører også, at man bør se på, hvordan man lokalt kan 

kvalificere arbejdet med borgerforslag. I dag får borgerforslag ofte en stedmoderlig behandling, enten fordi 

de ikke er ordentlig gennemarbejdede af forslagsstillerne, eller også fordi kommunen ikke for alvor vil eller 

er gearet til at arbejde med dem.    

Kultur, idræts- og mediepolitik:  
Mod en lysere tid 

Kulturpolitikken har været præget af håbet om en lysere fremtid for dansk kulturliv i takt med at COVID-19 

er på retur. Nedlukningerne og restriktioner har påvirket dansk kulturliv enormt, og flere veletablerede og 

historiske fænomener har ikke klaret skærene. Nu lysner det dog derude, og danskerne kan se frem til en 

sommer, hvor det igen bliver muligt at tage på festival, museum, teateret osv. Uden restriktioner. SF 

noterede sig med glæde den politiske vilje til at hjælpe kulturlivet tilbage på sporet, efter nogen hårde år, 

ved den seneste genåbning. Vi vil dog fortsat være meget opmærksomme på de udfordringer som 

kulturlivet vil møde efter to år i pandemiens skygge.  

Idrætspolitiske fremskridt 

SF har de seneste år forsøgt at få den danske regering til at forholde sig til den kommende VM-slutrunde i 
herrefodbold i diktaturstaten Qatar. SF har i tæt samarbejde med Amnesty International og DBU forsøgt at 
få den danske regering til at tage initiativer sammen med andre lande for at presse Qatar til at overholde 
flere af de menneskerettigheder, som der dagligt brydes i forbindelse med forberedelserne til slutrunden. 
Det har kastet flere samråd af sig, hvilket i sidste ende – efter noget modstand – har ført til at Danmark har 
taget et nordisk initiativ i FIFA og FN. SF opfordrede i samme bolddage regeringen til et politisk boykot af 
Vinter-OL, der blev afholdt i Kina. En opfordring som regeringen i ånden fulgte.  
 
Ligeledes har SF længe ønsket, at regeringen tager initiativ til at skabe en dansk idrætsstrategi, der sikrer, at 
danske sportsdiplomater agerer efter et bestemt kodeks i de ofte svært gennemskuelige og knap så 
demokratiske idrætspolitiske fora. SF havde i efteråret den – på daværende tidspunkt – nye kulturminister, 
Ane Halsboe Jørgensen, i et samråd om sagen. Den nye minister greb efter samrådet muligheden, og har nu 
bedt en række foreninger og organisationer udarbejde en ny strategi med henblik på at styrke 
menneskerettighedshensyn i idrætsdiplomatiet.  
 
Medieforhandlinger 
 

Efter flere udsættelser indkaldte regeringen i januar endelig til drøftelser om et nyt medieforlig. Danske 

medier spiller en vigtig rolle i formidlingen af nyheder, kunst, kultur og kulturarv, sprog og oplysning til 

borgene. De er et vigtigt grundlag for den demokratiske debat, for den demokratiske dannelse og for at få 

                                                           
[1] Et §17, stk. 4-udvalg er et midlertidigt politisk udvalg, som en kommunalbestyrelse i henhold til 
Styrelsesloven kan nedsætte til at varetage særlige opgaver, eller til at fungere som rådgivende eller 
forberende udvalg for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller et af de stående udvalg. I dette arbejde 

kan der inddrages brugerrepræsentanter, lokalråd, repræsentanter fra civilsamfund, foreninger, direkte i 
udvalgsarbejdet. 
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redskaberne til at efterleve og viderebringe vores demokratiske samfund. Det vi oplever sammen bliver til 

vores fælles fortælling og derfor er de danske medier centrale for vores sammenhængskraft.  

Danske medier er pressede af store internationale streamingtjenester og mediekoncerner samt af det 

ændrede forbrugsmønstre, hvor folk i langt højere grad henter informationer og viden på sociale medier på 

en mere fragmenteret og nichepræget facon. På samme måde er stigningen i brug af indhold på 

internationale streamingtjenester fremfor flow tv også så markant, at det er nødvendigt at tilpasse 

mediepolitikken den nye virkelighed.  

Fake news er en realitet i det nye mediebillede og derfor er det vigtigt, at vi fortsat har en stærk public 

service, der kan formidle nyheder og informationer, som er sagligt baserede til alle i Danmark.   

Derfor er det nødvendigt at sikre, at danske medier får de bedst mulige betingelser for at varetage 

udbuddet af et alsidigt dansk indhold, sikre den demokratiske debat og den fælles forståelse, samt sikre 

muligheden for at kunne give relevant information om begivenheder i verden. 

Public Service-medier spiller en særlig rolle som varetager af upartisk, ikke-kommerciel og økonomisk 

uafhængig formidling. Her sikres, ud over den demokratiske dannelse, også varetagelsen af samfundets 

sammenhængskraft og fælles forståelse og desuden sikres det, at det mere nicheprægede, det særlige, det 

anderledes og det dybdeborende får en stemme.  

Derfor skal public service-medier fortsat stå stærkt i det danske samfund og styrkes i konkurrencen med 

internationale udbydere. Dansk public service er et vigtigt redskab til information og viden om Danmark og 

om resten af verden og har derfor et stort ansvar for saglig, korrekt og upartisk information.  

Forhandlingerne er stille og roligt kommet i gang, og SF har derfor også spillet ud med sine prioriteter, som 
holder sig til følgende hovedlinjer:  
 

- Sikring af et godt børne- og ungeindhold i en ny medievirkelighed  
- Fokus på journalistik i et mere moderne mediebillede  
- Styrkelse af den regionale og lokale journalistik  
- Et stærkere og mere fleksibelt DR 
- Bredere public service -  skarpere krav til indholdet 

 
Til finansiering pålægges streaminggiganter et kulturbidrag på 8%. Streamingtjenester, som bidrager, 

vil også kunne søge ind i public service puljen under krav om at leve op til rettighedsmodellen og ved 

leve op til kriterierne for at producere originalt dansk indhold  

 

Udenrigs, forsvar og sikkerhedspolitik:  
 

Putins invasion af Ukraine 

Den 24. februar stod vi alle op i en ny verden. Putins forbryderiske invasion af det frie, demokratiske 

Ukraine har ændret Europa for altid. Og vi står overfor den hidtil mest alvorlige trussel mod de værdier, der 

har defineret vores del af Europa siden 2. verdenskrig. Værdier som vi troede ville sprede sig til hele 

kontinentet efter murens fald og Sovjetunionens sammenbrud.  
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Alt og alle i dansk politik har skullet forholde sig til, at der igen føres krig på det europæiske kontinent. Samt 

af de afledte effekter, som krigen allerede har haft og på længere sigt vil få.  

SF var allerede inden invasionen af den opfattelse, at Rusland var den eneste aggressive part i konflikten. 

Deres krav om, at Ukraine – og andre stater – ikke måtte blive medlemmer af NATO er og var uacceptable. 

Rusland har både i 1991 og igen i 2004 anerkendt Ukraines grænser. SF har på det skarpeste og på alle 

mulige platforme fordømt Putins invasion og erklæret solidaritet med den hårdt ramte ukrainske 

befolkning.  

Allerede samme dag som Putin sendte soldater ind over den ukrainske grænse, hastebehandlede 

Folketinget et beslutningsforslag om et øget dansk NATO bidrag til vores allierede i Baltikum og Polen. Det 

omhandlede: Et transportfly, en fregat til Østersøen samt fastholdelse af det danske F-16 bidrag. Det 

støttede SF.  

Få dage efter støttede SF i Udenrigspolitisk Nævn ligeledes at det danske Forsvar sendte militært isenkram 

til den ukrainske hær. Det omfattede 2.700 skulderbårne panserværnsraketter, der primært bruges som et 

anti-tankvåben. Et spor som SF fortsat vil støtte når Ukraine fremover vil bede om det.  

Det Nationale Kompromis 

I erkendelse af den nye sikkerhedspolitiske situation for Danmark og Europa blev der d. 6 marts indgået et 

såkaldt ”nationalt kompromis” mellem ”de fem gamle partier” – Socialdemokratiet, Venstre, SF, Radikale 

Venstre og De Konservative. Et nationalt kompromis der med et stort parlamentarisk flertal i ryggen, har til 

formål at skabe ro om den danske sikkerhedspolitik. Aftalen baserer sig grundlæggende på følgende 

grundpiller:  

- En vitaminindsprøjtning på 3,5 mia. i 2022 0g igen i 2023 til Forsvaret til håndtering af udgifter i 

forbindelse med den nuværende krise 

- En principbeslutning om at et kommende forsvarsforlig over 11 år skal hæve forsvarsbudgettet til 

2% af BNP. Et mål Danmark i 2014 tilsluttede sig på NATO-konferencen i Wales 

- En afskaffelse af forsvarsforbeholdet – sendes til folkeafstemning d 1. juni  

- Uafhængighed af russisk gas 

- Styrket udenrigstjeneste og diplomati  

De øgede udgifter til Forsvaret vil blive finansieret af en lempelse af Budgetloven, der indtil 2030 vil kunne 

finansiere de stigende udgifter. Heromkring vil det såkaldt ”demografiske træk” ramme dansk økonomi, og 

økonomien værre mere usikker at forudsige.  

Det kommende forsvarsforlig 

SF arbejdede allerede inden erkendelsen af den nye sikkerhedssituation på at komme med i det kommende 

forsvarsforlig. Forsvaret står overfor store moderniseringer, og i SF mener vi at kunne bidrage til et langt 

mere effektivt, grønt og socialt forsvar, der er i stand til at møde de nye sikkerhedstrusler.  

SF går derfor til forhandlinger om det kommende forsvarsforlig med følgende hovedprioriteter:  

- En massiv styrkelse af cyber- og IT-sikkerhed til beskyttelse af vores fælles infrastruktur, vores højre 

grad af civile digitalisering, såvel som militære kapaciteter   

- En massiv investering i vedvarende energi og grøn omstilling af energisektoren – klimapolitik er 

sikkerhedspolitik mere end nogensinde!  
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- En styrkelse af Søværnet og dets tilstedeværelse/suverænitetshåndhævelse i Nordatlanten, ved 

Grønland og Arktis samt i Østersøområdet. 

- En styrkelse af Danmarks diplomati og udenrigstjeneste. 

- En oprustning på radarer, sonar, droner mv. samt reetablering af ammunitionslagre. 

- Styrkelse af veteranindsatsen, der i mange år har været underprioriteret og underfinansieret. 

Folkeafstemning om det danske forsvarsforbehold 

SF stod i 1992 fadder til de fire forbehold. Den 1. juni skal danskerne så til folkeafstemning med det formål 

at afskaffe det forbehold, der holder Danmark ude af EU’s fælles forsvarspolitik. En afstemning, hvor SF vil 

anbefale danskerne at stemme ja til at afskaffe forbeholdet. Det er SF’s opfattelse, at Europa fremover må 

stå for en langt større del af sin egen sikkerhed, hvilket den tyske oprustning allerede har sat i værk. Den 

sikkerhedspolitiske situation som Europa kigger ind i, er så alvorlig, at alle gode kræfter aktivt må deltage. 

SF ønsker at Danmark aktivt skal gå ind i skabelsen af et nyt fælleseuropæisk forsvar, der på mellemstatsligt 

niveau koordinerer den fælles indsats for fred, frihed og demokrati, selve kernen i de europæiske værdier. 

Værdier vi lige nu ser truet i Ukraine og som er en trussel mod vores grundlæggende visioner og 

samfundsmodel.  

Dansk tilbagetrækning fra missioner i Afrika 

I januar opstod der pludselig en mærkværdig tvivl om, hvorvidt det danske militære bidrag i Mali længere 

var ønsket af den maliske regering. En regering der sidste år kuppede sig til magten, og hvis dispositioner 

længe var yderst kritisable. Heriblandt et samarbejde med de russiske lejesoldater i Wagner Gruppen. SF 

var med til at give mandat til det danske bidrag, men med kuppet og de nye forhold på jorden, måtte 

mandatet til grundig genovervejelse. Da der pludselig opstod tvivl om, hvorvidt de danske soldater var 

ønsket af de lokale myndigheder, trak SF derefter støtten. Vi vil ikke lade danske soldater operere 

fredsskabende i områder, hvor de af civilbefolkningen kan opfattes som en besættelsesmagt. Få dage efter 

kom regeringen til samme konklusion, og trak det danske bidrag hjem fra Mali. Noget som den franske 

regeringen efterfølgende også har besluttet at gøre.  

I samme periode opstod der væsentlige tvivlsspørgsmål om det danske engagement i Guinea-bugten, hvor 

en dansk fregat skulle sikre sejladsen for civile skibe i det område, hvor flest af verdens piratangreb 

forekommer. Det danske bidrag kom hurtigt efter ankomsten i efteråret i åben ildkamp med formodede 

pirater, hvilket førte til tilfangetagelse af de overlevende pirater. Heraf var en så hårdt såret, at han måtte 

flyves til Danmark og retsforfølges, da Danmark ikke havde indgået nogen udleveringsaftale med noget land 

i regionen. Noget der i øvrigt er nemmere sagt end gjort, da menneskerettighedssituationen på de kanter, 

er mere end almindeligt kritisabel. Regeringen endte med ikke at søge folketingets opbakning til 

forlængelse af fregattens operation i Guinea-bugten. Sagen må derfor føre til eftertanke over, hvordan 

Danmark lader sin maritime indsats organisere og bruge fremover.   

Flygtninge- og indvandrerpolitik  
 
Ukraine 
Ruslands invasion af Ukraine har skabt et massivt og akut flygtningetryk i et af Danmarks nærområder. I 
skrivende stund er omtrent to og en halv million mennesker flygtet fra Ukraine, og det tal stiger støt. 
Samtidig er der tale om en særlig flygtningestrøm, hvor en meget stor del af flygtningene er kvinder og 
børn. SF mener som altid at Danmark bør tage internationalt ansvar og modtage flygtningene med åbne 
arme. Derfor støttede SF også den særlov, der havde til formål at suspendere de typiske kontrolprocesser i 
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asylsystemet og give ukrainerne ret til at blive sluset hurtigt ud i det danske samfund. Hertil arbejder SF 
aktivt for flere tiltag, der skal hjælpe de ukrainske flygtninge, blandt andet et særligt tilskud til 
kommunernes flygtningemodtagelse, der især skal hjælpe med at give børnene en god start på tilværelsen i 
Danmark, samt etableringen af en luftbro til Polen og andre lande tæt på Ukraine, så de flygtninge, der vil 
til Danmark, kan komme det uden den slidsomme rejse. SF arbejder også for at Danmark tydeligere og 
oftere melder ud at alle russiske afhoppere og desertører vil kunne få øjeblikkelig asyl i Danmark. 
 
Kvoteflygtninge 
Kvoteflygtninge er fortsat en mærkesag for SF, men det har været en mærkesag, som vi er blevet nødt til at 
sætte i midlertidigt bero under Corona-krisen. Det skyldes, at IOM, som står for transporten af 
kvoteflygtninge, under COVID-19 suspenderede deres aktiviteter. Derfor er det først for nyligt blevet muligt 
igen at modtage kvoteflygtninge. Derfor genoptager SF også presset på regeringen for at tage de 
traditionelle 500 kvoteflygtninge, Danmark sædvanligvis har modtaget årligt, dog med forståelse for, at 
regeringen aktuelt bruger al Danmarks modtagekapacitet på modtagelsen af ukrainske flygtninge. 
 
Modtagelsen af afghanske flygtninge 
Udover flygtninge fra Ukraine har Danmark et hængeparti fra modtagelsen af de afghanske flygtninge, der 
flygtede efter Talebans overtagelse af landet sidste år. SF var med til at forhandle en særlov hjem, som 
sikrede beskyttelsen af de afghanske flygtninge, Danmark modtog i den periode. SF er dog utilfredse med, 
at det ikke er alle afghanske flygtninge der indtil nu har kunnet forlade Center Sandholm – hvilket primært 
skyldes koks i sagsbehandlingen. Derfor følger SF nu løbende udviklingen i sagen for at sikre, at afghanerne 
ikke overses i den pressede situation omkring modtagelsen af de mange ukrainere. 
 
Hjemsendelse af syrere 
SF har siden sidste landsmøde brugt størstedelen af sit politiske krudt på flygtningeområdet på at bekæmpe 
hjemsendelsen af syrere. Heldigvis er det lykkedes på forskellige niveauer at forhindre mange af 
hjemsendelserne, samt sørge for at unge mennesker kunne beholde deres studier og voksne deres arbejde. 
Kampen for hæmme hjemsendelserne pågår dog stadig, og vil formentlig være et politisk indsatsområde 
for SF på flygtningeområdet en rum tid fremover. SF har senest fremsat et beslutningsforslag i Folketinget 
sammen med de øvrige støttepartier om at stoppe hjemsendelserne. Beslutningsforslaget vil blive 
behandlet af Folketinget snarligst. 
 
 

EU-området:  
Direktiv om en mere ligelig kønsfordeling blandt bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber  

Kommissionen fremsatte den 14. november 2012 et direktiv, der skal sikre en mere ligelig kønsfordeling 
blandt bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber. Der er tale om et forslag til et minimumsdirektiv. 
Det står således medlemsstaterne frit at indføre eller opretholde bestemmelser, der går videre end 
direktivet. Forslaget pålægger medlemsstaterne at sikre, at børsnoterede virksomheder, hvor det 
underrepræsenterede køn udgør mindre end 40 pct. af bestyrelsens medlemmer, indfører forud fastsatte, 
klare, neutralt formulerede og utvetydige udpegningskriterier for at nå en 40 pct.- målsætning for det 
underrepræsenterede køn.  Direktivet har imidlertid været blokeret siden 2014 af et mindretal af lande 
bestående af Danmark, Holland, Tyskland, Polen, Ungarn, Sverige og Tjekkiet. Tyskland og Holland har for 
nylig meldt ud, at de ikke længere er imod forslaget og regeringen vil nu også afstå fra at blokere. Vi glade 
for, at regeringen nu støtter, at der iværksættes en systematisk monitorering af kønsbalancen i bestyrelser, 
og at regeringen anerkender at dette kræver en fælles europæisk tilgang, der inkluderer muligheden for at 
sanktionere virksomheder, der ikke lever op til direktivets mål, men er samtidig skeptiske overfor, at 
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virksomheder der opererer i særligt kønsopdelte brancher, kan ende med at blive fritaget fra direktivets 
krav og det har vi taget op med regeringen.  

EU-Klimaloven 

EU Kommissionen har gjort den grønne dagsorden til en absolut topprioritet med præsentationen af en 
europæisk grøn pagt, en strategi om bidoversitet, en jord-til-bord-strategi, samt en strategi for at stoppe 
afskovning blandt andet. Kommissionen har endvidere fremsat forslag til en europæisk klimalov, der skal 
lovfastsætte målet om et klimaneutralt EU og et reduktionsmål for 2030. Efter et års arbejde med 
klimaloven, nåede Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen tidligt den 21. april 2021 frem til et 
kompromis. Med aftalen bliver målet om klimaneutralitet senest i 2050 nedfældet, og der sættes et nyt mål 
for CO2-reduktion i 2030. Netop målet for 2030 var den største enkeltstående knast i forhandlingerne. Det 
endte med et mål om reduktion på mindst 55 pct. i 2030. Målet ledsages af et maksimum på 225 megaton 
for, hvor stor en del af dette mål, der kan bestå af CO2-optag gennem f.eks. skovbrug. Den nye EU-klimalov 
øger således EU's mål for reduktion af emissioner i 2030 fra 40 procent til mindst 55 procent sammenlignet 
med 1990-niveauet. Forud for forhandlingerne i Europaudvalget dannede SF sammen med Enhedslisten, 
Radikale og Venstre et flertal uden om regeringen for et mere ambitiøst mandat der pålagde regeringen at 
gå videre end de 55 procent og lægge stor vægt på et reduktionsmål på 65 procent i forhandlingerne – dog 
med en accept af et mål på 55 procent, hvis målet på de 65 procent viste sig helt udsigtsløst i 
forhandlingerne. Det ambitiøse mål kom med på stats- og regeringschefernes topmøde, men der kunne 
desværre ikke samles den fornødne opbakning, da kun få lande var klar til en mere ambitiøs aftale. Nu 
udestår en lang række sektor retsakter som regeringen forelægger Europaudvalget i løbet af foråret – her 
vil SF gå ambitiøst og konstruktivt til værks i forhandlingerne.  

International pandemiaftale i regi af WHO 

EU-Kommissionen har på vegne af regeringerne fået mandat til på EU’s vegne at deltage i kommende 
forhandlinger om en global pandemiaftale i regi af WHO. Formålet med etablering af en pandemiaftale 
forankret i WHO er at forebygge grænseoverskridende sundhedstrusler med potentiale til at udvikle sig til 
en ny pandemi. Kommissionens forslag til forhandlingsmandat tager primært sigte på en juridisk bindende 
aftale med fokus på sygdomsforebyggelse og bekæmpelse, påvisning, rapportering og beredskabsindsats 
over for pandemitrusler. SF er gået konstruktivt og positivt til forhandlingerne om mandatet for der er 
behov for en langt stærkere global indsats på det her område og derfor er det godt er nu kommer gang i 
forhandlingerne om en international aftale. Noget af det der har været allermest katastrofalt under 
epidemien har været den fuldstændigt skæve fordeling af vacciner globalt og derfor bør retfærdig og 
økonomisk overkommelig adgang til vacciner være en helt central prioritet ligesom transparens ift. 
medicinal industriens interesser, der jo er enorme her. 

Regulering af digitale platforme (DSA/DMA) 

Som led i strategien ”Europas Digitale Fremtid i Støbeskeen” har Europa-Kommissionen fremsat forslag til 
forordning om et indre marked for digitale tjenester, Digital Services Act (DSA). Retsakten er et af 
Kommissionens flagskibsinitiativer og er det første sæt fælles regler om formidlingstjenesters forpligtelser. 
Kommissionen vil med forslaget modernisere reglerne for formidlingstjenester og sikre en ansvarlig 
platformsøkonomi vha. skrappere fælles regler for nedtagning af ulovligt indhold, lettilgængelige og 
brugervenlige anmeldelsesmekanismer for brugere, der har fået fjernet indhold samt styrket håndhævelse 
af de fælles regler på tværs af grænserne i EU. Det er vigtigt for SF at platformene påtager sig et større 
ansvar for at fjerne ulovligt indhold, uden at de samtidig kommer til at bestemme hvad vores demokratiske 
debat skal handle om. Vi har lige nu en unik chance for at få lidt snor i fx Amazon, hvis vi får reguleret 
platforme og tech-giganter effektivt gennem DSA’en. Vi har presset hårdt på og har sikret flertal for at 
pålægge regeringen en mere progressiv og aktiv dansk forhandlingslinje på DSA’en og blandt andet pålagt 
regeringen at arbejde for, at der ikke kommer ulovlige og farlige produkter ind i Europa fra 3. lands-sælgere 
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på online markedspladser. Vores gode europæiske forbrugerbeskyttelses-lovgivning må ikke underløbes af 
teknologi-giganternes platforme. 

Europæisk mindsteløn 

Kommissionen har en rigtig god ambition om at løfte det sociale niveau i EU. En ambition som vi deler til 
fulde. Filmen knækker desværre lidt med EU-Kommissionens lovforslag om mindsteløn og det tvivlsomt om 
der overhovedet er hjemmel til at regulere området i EU traktaten. I Danmark overlader vi lønspørgsmål til 
arbejdsmarkedets parter og ønsker ikke nu eller frem over regulering, der kan underminere den danske 
arbejdsmarkedsmodel – hverken direkte eller indirekte. Det er desværre det, Kommissionen lægger op til, 
og det er vi imod. Derfor har vi også arbejdet for vedtagelsen af et ’gult kort’ der kan trækkes, hvis de 
medlemsstaternes parlamenter mener, at EU-Kommissionen har bevæget sig ud over sine beføjelser og 
overtrådt nærhedsprincippet og sammen med et stort set enigt folketing sagt nej til forslaget. 

Implementering af OECD-aftale om international beskatning.  

Der har i flere år været politisk opmærksomhed på spørgsmålet om beskatning af den digitale økonomi. Det 
skyldes bl.a., at det i en årrække har været muligt for særligt store digitale virksomheder fra tredjelande at 
betale ingen eller meget lav skat af den indkomst, de har i bl.a. EU. På grund af manglende udsigt til 
enighed om sagen i EU blev EU-landene i marts 2019 enige om at fokusere på at finde globale løsninger i 
regi af OECD, for på den måde at få lagt en global bund under selskabsskatten. I efteråret 2021 lykkedes det 
så langt om længe 137 lande i OECD regi at blive enige om modernisering af de internationale regler for 
selskabsbeskatning. Reglerne er ikke er blevet opdateret i adskillige årtier. I december 2021 kom 
Kommissionen med forslag til hvordan aftalen skal implementeres i EU med virkning fra 1. januar 2023 og 
forhandlingerne er nu i gang i regi af finansministerrådet, ECOFIN. 

EU's produktsikkerhedsforordning 

Den eksisterende lovgivning om EU produktsikkerhed er fra 2001 og står over for en opdatering i lyset af 
den teknologiske udvikling for så vidt angår fx kunstig intelligens og måderne hvorpå de handles (e-handel). 
Forordningen gælder for produkter, der bringes i omsætning i EU, uanset om de er nye, brugte, reparerede 
eller istandsatte. Undtaget er dog medicinske produkter, fødevarer, foder, planter, 
plantebeskyttelsesmidler, dyr og animalske biprodukter samt transportmidler. Forordningen om generel 
produktsikkerhed er vigtigt fordi den betragtes som én af de mulige løsninger på de udfordringer, som e-
handel giver i forhold til at sikre, at produkter der kommer ind i EU lever op til EU’s krav, og at brugerne har 
mulighed for at reklamere. Vi har i forbindelse med forhandlingerne om regeringens mandat været optaget 
af at bringe forbrugersikkerheden på det digitale området på niveau med de gode 
forbrugerbeskyttelsesregler som EU i forvejen har i fysiske butikker og styrke kontrollen med platformenes 
salg.  

 

 

 


