
Notat om den samlede økonomiske plan for sommergruppeudspil 
Om den samlede plan 
Den samlede plan for vores økonomiske plan ses i tabel 1. 
Tabel 1 – Den samlede plan. 
      Efter tilbageløb 
Udgift Værdi (mia.) Værdi (mia.) Indtægt 
Afskaf fattigdomsreformer1 2 3 5,0 2,5 Millionærskat4 
    2,9 Aktieomsætningsafgift på 0,5 pct. 5  
Styrk grøn omstilling6 7 8 9 10 1,6 0,8 Øgede pesticid-afgift 
Stop beskæringen af SU11 0,7 1,4 Formueskat12  
Styrkelse af folkeskolen 3,0 3,9 Annullere selskabsskattelettelser13 
I alt 10,3 11,5 I alt  

Indtægternes værdi er værdien efter tilbageløb, men før adfærd. Dette skyldes, at Enhedslisten er 
grundlæggende uenig med Finansministeriets brug af dynamiske adfærdseffekter, idet de konsekvent 
overvurderer de positive effekter ved skattelettelser og asociale reformer, og omvendt konsekvent 
undervurderer den økonomiske gevinst ved at foretage omfordeling via skatter og eller afgifter. Hvor det er 
muligt er der anvendt beløb ved varig virkning. Det er dog ikke alle lovforslag/ministersvar, der har 
medtaget den varige virkning. 
Den samlede plan indeholder udgifter for 10,3 mia. kr. og indtægter for 11,5 mia. kr. Enhedslisten har 
dermed overfinansieret planen med 1,2 mia. kr. Forslaget om at styrke den grønne omstilling er 
underfinansieret med 800 mio. kr. Dette mere end opvejes dog af, at andre forslag er overfinansieret.  
 
 
                                                           
1 Lovforslag om Førtidspension og fleksjob http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20121/lovforslag/L53/20121_L53_som_fremsat.pdf    
2 Aftale om kontanthjælpslofthttp://bm.dk/~/media/BEM/Files/Dokumenter/Pressemeddelelser/2015/kontanthjaelpsloft/Aftaletekst%20pdf.ashx  
3 Lovforslag om integrationsydelse http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20142/lovforslag/L2/20142_L2_som_fremsat.pdf & lovforslag om udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20151/lovforslag/L111/20151_L111_som_fremsat.pdf 
4Svar fra ministeren om millionærskat http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/sau/spm/323/svar/1211008/1487154.pdf   
5 Svar fra ministeren om aktieomsætningsafgift http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/sau/spm/319/svar/1212751/1489187.pdf  
6 Tallet er dannet ved at tage omsætningen på økologiske varer i 2015 - https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/handel/detailhandel-med-oekologiske-foedevarer  Tallet er inklusiv moms – se http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/detailomsaetningen-af-oekologiske-foedevarer/indhold  
7 Et eksempel på en genbrugsforretning - http://www.renosyd.dk/om-renosyd/vaerdicentralen/   
8 Odense Kommune har lavet et genbrugs bibliotek, til en omkostning på ca. 500.000 kr. http://mst.dk/media/150945/oversigt-over-tilsagn-fra-puljen-til-groenne-ildsjaele-2015.pdf  
9 http://mst.dk/borger/baeredygtig-udvikling/puljen-til-groenne-ildsjaele/  
10 INSERO oplyser- som udbyder af deleelbilløsninger ligger etablering omkostningerne i snit ca. 30.000 -40.000 kr. for en delebilsordning i et mindre boligselskab – dvs. udgifter til lade-standere og el-arbejde. Elbilerne betales af brugeren ved hver kørsel - som leje til det firma, der tilbyder deleelbilsløsninger til boligforeninger. Puljen skal give støtte til lade-standere og el-arbejdet og hvis omkostningerne per boligforening sættes til ca. 50.000 kr. vil man med en pulje på i alt 20 mio. kr. om året kunne sætte gang i el-delebils-ordninger i ca. 400 boligforeninger om året. 
11 Lovforslag om SU herunder afdæmpet regulering http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20121/lovforslag/L225/20121_L225_som_fremsat.pdf  
12 Svar fra ministeren om formueskat http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/sau/spm/320/svar/1209901/1485496.pdf  
13 Lovforslag til Vækstplan DK herunder selskabsskattelettelser 
http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20121/lovforslag/L218/20121_L218_som_fremsat.pdf 
 



Om finansieringen af planens enkelt-elementer 
Afskaf fattigdomsreformer 
- Enhedslisten vil tilbagerulle reformen af førtidspension og fleksjob fra 2013. Det koster samlet 3,9 mia. kr. 
årligt at fjerne disse reformer. Efter Enhedslistens mening er dette tal for højt, idet tallet indregner 
adfærdseffekter. Enhedslisten er kritisk over for Finansministeriets brug af adfærdseffekter, som ofte 
puster udgifterne ved sociale overførsler op. Da Enhedslisten ikke har andre skøn på den varige virkning af 
reformerne anvendes dette tal, selv om Enhedslisten forventer, at udgiften vil blive mindre.   
Ud over dette vil Enhedslisten tilbagerulle den nyligt vedtagne kontanthjælpsreform. Dvs. fjerne 
kontanthjælpsloftet og 225 timers-reglen. Den samlede pris for dette er ca. 530 mio. kr. årligt. Ydermere vil 
Enhedslisten også afskaffe integrationsydelsen. Dette betyder at tilbagerulle integrationsydelsen samt 
tilbagerulle udvidelsen af personkredsen. Den samlede pris for dette årligt er ca. 510 mio. kr.  
Samlet set koster Enhedslistens tiltag mod fattigdomsreformer 5 mia. kr. Enhedslisten vil finansiere disse 
forslag gennem to kilder. Enhedslisten vil indføre en millionærskat, hvor indkomster over 1 mio. kr. 
beskattes med yderligere 10 pct., hvor også kapitalindkomst vil blive beskattet som arbejdsindkomsten. 
Dette vil indbringe 2,5 mia. kr. årligt. Dernæst vil Enhedslisten også indføre en aktieomsætningsafgift på 
aktier og investeringsbeviser på 0,5 pct. Denne afgift vil indbringe 2,9 mia. kr. årligt. Samlet set er forslaget 
således overfinansieret med 400 mio. kr.  
 
Styrk grøn omstilling 
- Enhedslisten vil styrke den grønne omstilling. Momsen på økologiske fødevarer skal fjernes, således, at 
alle har reel mulighed for at købe økologisk. Dette koster 1,4 mia. kr. Enhedslisten vil også indføre 
genbrugsforretninger, der sikrer at flere varer kan genbruges. Der vil blive oprettet en pulje på 150 mio. kr. 
i tre år, som kommunerne kan søge. Der skal tillige oprettes dele-økonomiske biblioteker, hvor man udvider 
typerne af varer, der kan lånes. Der skal til dette initiativ afsættes en pulje på 75 mio. kr. i tre år. Endeligt vil 
Enhedslisten genoprette puljen for grønne ildsjæle ved at afsætte 30 mio. årligt, samt udrulle delebils-
ordningen til udsatte områder, hvilket koster 20 mio. årligt.  
De grønne initiativer vil blive finansieret ved at hæve afgifterne på pesticider. I dag udgør afgifterne på 
pesticider 610 mio. kr. Enhedslisten foreslår, at afgifterne stiger til et niveau, der indbringer statskassen 1,4 
mia. kr. Dermed finansierer de stigende afgifter på pesticider ca. 800 mio. kr. af de 1,6 mia. kr. som vil tilgå 
den grønne omstilling. De resterende 800 mio. kr. finansieres af de 900 mio. kr., der er tilbage fra at 
tilbagerulle selskabsskattelettelserne og som ikke disponeres til at styrke folkeskolen.   
Stop beskæringen af SU 
- Enhedslisten vil annullere den årlige mindreregulering af SU med omgående virkning. Det vil fuldt indfaset 
i 2021 koste 0,7 mia. kr. årligt at fjerne denne beskæring. Enhedslisten vil finansiere dette forslag ved at 
genindføre formueskatten. Der var således formueskat i Danmark indtil sidst i 1990’erne. Enhedslisten 
foreslår at indføre en formueskat på 1 pct. af formuer over 3 millioner kr. Det vil indbringe indtægter på 1,4 
milliarder kr. årligt. Dermed er dette forslag overfinansieret med 700 mio. kr.  
Styrkelse af folkeskolen 



- Enhedslisten ønsker en genopretning af folkeskolen. 2 mia. kr. vil blive anvendt til en direkte genopretning 
af folkeskolen, mens 1 mia. kr. vil blive anvendt til at sætte et loft over forældrebetaling i SFO og 
genoprette åbningstiderne i SFO. I alt 3 mia. kr. årligt. Dette vil Enhedslisten finansiere ved at tilbagerulle 
de selskabsskattelettelser, der blev vedtaget i Vækstplan DK i 2013. Tanken bag dette var, at lavere 
selskabsskat ville være gavnligt for væksten. Der er meget dårlig belæg for, at lempelser i selskabsskatten 
har en positiv betydning for investeringer og beskæftigelse. Finansministeriets egne beregninger viser et 
beskedent bidrag til beskæftigelsen fra selskabsskattelettelserne. En tilbagerulning af 
selskabsskattelettelserne bidrager med 3,9 mia. kr. årligt. Forslaget er således overfinansieret med 900 mio. 
kr.   
 


