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Indledning 
Regeringens udspil til en finanslov for 2016 vil trække Danmark den forkerte vej. Voldsomme ned-
skæringer på uddannelsesområdet vil forringe vilkårene og kvaliteten på vores uddannelsesinsti-
tutioner. Det er tosset at spare på investeringerne i én af vores vigtigste ressourcer.

Det er ligeledes en farlig udvikling, når regeringen vil skære i de grønne investeringer og dermed 
true Danmarks position som et grønt foregangsland og de mange arbejdspladser, som den grønne 
omstilling hvert år er med til at skabe. 

De planlagte voldsomme nedskæringer på ulandsbistanden er ikke et rigt land som Danmark vær-
digt. Der er i den grad brug for udviklingsbistand og nødhjælp – ikke mindst til at sikre trygge forhold 
for de millioner af mennesker, som er drevet på flugt af krig og forfølgelse. 

Det er tydeligt, at regeringens sparefinanslov skal bane vejen for en dyr skattereform i foråret. 
Igen oplever vi altså en højrefløjsregering, der er parat til at spare på helt afgørende områder inden 
for Danmarks velfærd og fremtid for at kunne sænke skatten. 

Det er selvfølgelig positivt, at regeringen vil afsætte flere penge til sundhedsområdet og ældre-
området. Men bevillingerne løser slet ikke de problemer på området, som årtiers nedskæringer og ef-
fektiviseringer har skabt. Sygeplejersker og andet sundhedspersonale vil stadig skulle løbe hurtige-
re, end det er menneskeligt muligt. Og den enkelte ældre vil opleve ringere forhold, fordi bevillinger-
ne slet ikke følger med det stigende antal ældre. 

Enhedslistens forslag til finansloven
Enhedslisten vil møde til finanslovsforhandlinger med kravet om at sløjfe nedskæringerne på ud-
dannelses- og forskningsområdet, miljøområdet, ulandsbistanden, kulturen, arbejdstilsynet og de 
andre områder, som rammes af sparekniven. 

Vi ønsker vækst i det offentlige forbrug, der som et minimum følger demografien – men som over 
tid mindst bør følge den private vækst. Derfor anviser vi også en række forslag til finansiering.

Enhedslisten vil hente indtægter til nye tiltag blandt andet ved at øge beskatningen af kapital-
indkomster, ved at genindføre formueskatten og ved at sløjfe de planlagte sænkninger af selskabs-
skatten og topskatten.

Indtægterne vil ligesom det eksisterende råderum frem mod 2020 blandt andet blive anvendt på 
at sikre langt bedre forhold for vores ældre og børn, på at skabe et trygt dagpengesystem og på at 
fremme den grønne omstilling. Enhedslistens forslag er overfinansieret med mere end 11 mia. kr., så 
der også er råd til eksempelvis at sænke skatterne for dem med de laveste indkomster.

Blandt Enhedslistens hovedkrav er følgende: 
Flygtninge og genopbygning i nærområderne
1. Flygtningeudgifter skal ikke betales af velfærden
Historisk mange mennesker er i denne tid på flugt fra krig og undertrykkelse. Vi har som et velstå-
ende og trygt land et ansvar for at beskytte og hjælpe de mennesker, der kommer hertil og søger be-
skyttelse. 

Men at modtage flygtninge og sikre en god integration koster penge, når der skal findes boliger, 
børnene skal i dagtilbud osv. Derfor er det afgørende, at kommunerne kompenseres for deres udgif-
ter, sådan at hjælpen til flygtninge ikke medfører besparelser på velfærden eller andre udsatte grup-
per. Derfor foreslår Enhedslisten, at kommuner, der tager flygtninge, skal have dækket deres udgif-
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ter krone for krone, så velfærden ikke forringes. Enhedslisten vil tilføre kommunerne 1½ mia. kr. år-
ligt til at dække kommunernes udgifter forbundet med modtagelse af flygtninge. 

2. Fra kampfly til genopbygning
Det er ikke nok at hjælpe de flygtninge, der når frem til Danmark. Hvis flygtningekrisen ikke skal 
eskalere yderligere, er der brug for en markant indsats for at hjælpe i nærområderne, skabe sikre 
zoner og støtte fredsskabelse, genopbygning og strategisk udvikling i den 3. verden. Enhedslisten 
foreslår, at der afsættes ekstra 2 mia. kr. om året i de kommende fem år. Dermed vil Danmark også 
komme tættere på målsætningen om dansk udviklingsbistand på 1 pct. af BNI pr. år.

Vi foreslår at finansiere indsatsen ved at annullere indkøb af nye kampfly, hvilket beløber sig i 
størrelsesorden 30 mia. kr. i engangsudgift. 

Velfærden skal udbygges
3. Velfærdsrettigheder til ældre medborgere
I de sidste mange år er der blevet sparet på ældreområdet i kommunerne. Der er nedlagt tusindvis 
af stillinger i ældreplejen, og det beløb, der bruges på hver enkelt ældre, er blevet mindre og mindre. 
Konsekvenserne er klare. Vi hører ulykkelige historier om ældre, der kun sjældent får skiftet deres 
beskidte sengetøj, om ældre på plejehjemmene, som må gå med tunge bleer, fordi personalet ikke har 
tid til at hjælpe dem på toilettet, om mindre hjælp til dagligdagen og den personlige hygiejne. Den ge-
neration, der har bygget vores velfærdssamfund, skal ikke behandles på den måde. 

Enhedslisten vil derfor afsætte 3,1 mia. kr. til at indføre en række velfærdsrettigheder til ældre. 
Konkret vil Enhedslisten sikre: Ret til rengøring hver anden uge, ret til bad to gange om ugen, ret 
til hovedrengøring en gang årligt, ret til regelmæssigt ophold i det fri og et krav om, at der altid er 
mindst to faguddannede medarbejdere tilstede på plejehjemmene.

 
4. Minimumsnormeringer i børnehaver og vuggestuer
Forholdene i vores dagtilbud er ikke tilfredsstillende. Beskæringer i personalet har betydet, at børn 
alt for ofte er overladt til sig selv – uden den voksenkontakt og støtte, som er så afgørende for en god 
udvikling. Enhedslisten ønsker, at der bliver fastsat en minimumsnormering i dagtilbudsloven, som 
medfører, at der højst skal være:
• 3 børn pr. pædagogisk personale i vuggestuen.
• 6 børn pr. pædagogisk personale i børnehaven.
• I dagplejen skal pædagognormeringerne forbedres, så der højst er 50 børn pr. tilsynsførende dag-

plejepædagog. 
Enhedslistens forslag til en minimumsnormering vil samlet set medføre, at der skal ansættes ca. 
5.700 flere voksne i vuggestuer, børnehaver og dagpleje. Det vil koste 1,9 mia. kr..1

5. Kortere skoledage, mere SFO-tid og mere kvalitet i undervisningen 
Utilfredsheden med folkeskolereformen breder sig. Forældre protesterer mod de alt for lange skole-
dage, og lærernes berettigede kritik af de forringede muligheder for at forberede undervisningen er 
bestemt ikke blevet mindre. Alligevel gennemfører kommunerne nu yderligere besparelser på skole-
området, der både rammer undervisningen, skolefritidsordninger, fritidshjem og klubber. 

Enhedslisten foreslår, at folkeskoleloven ændres, så kommunerne får udvidet den allerede eksi-
sterende mulighed for at afkorte de lange skoledage. Ressourcerne skal blive i skolen og anvendes 
til at højne kvaliteten i undervisningen, give eleverne en bedre skoledag og forbedre lærernes vilkår 
blandt andet gennem mere tid til forberedelse.
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Ved en afkortning af de lange skoledage vil der samtidig være behov for at udvide åbningstiden i 
skolefritidsordninger, fritidshjem og klubber, der er blevet kraftigt beskåret i forbindelse med folke-
skolereformen. Enhedslisten foreslår derfor, at der afsættes 1,2 mia. kr. til at finansiere en udvidelse 
af åbningstiden i fritidsordninger og klubber.

6. Drop uddannelsesbesparelserne – investér i uddannelse
Regeringen har med finansloven for 2016 varslet besparelser for 8,7 mia. kr. på vores uddannelsessy-
stem. Besparelserne vil forårsage et markant fald i kvaliteten samt lukninger af uddannelsesinstitutio-
ner i landdistrikterne. I Enhedslisten vil vi annullere besparelserne. Vores fremtid og unge menneskers 
muligheder afhænger af uddannelsessystemet, og derfor skal der, efter mange år med stigende antal 
studerende, i stedet flere penge til. Man skal kunne blive lærer, pædagog eller murer i nærheden af sin bo-
pæl, ligegyldigt om man bor i by eller på land – og uddannelserne skal være gode..  Derfor vil vi i Enheds-
listen prioritere flere midler til uddannelsesinstitutioner, hvor behovet er akut. Vi foreslår derfor til en 
start, at man tilfører 500 mio. kr. til erhvervsuddannelserne og 500 mio. kr. til professionsuddannelserne.

7. Tid og kvalitet i sundhedsvæsenet
Konstante sparekrav i sundhedsvæsenet har ført til overbelægning på hospitalerne, stresset per-
sonale og alt for lidt tid til omsorg og nærvær. Travlheden fører også til farlige situationer for patien-
ternes sikkerhed. 

Grænsen for, hvor meget mere effektive sygeplejersker og læger, kan blive er for længst nået. Der-
for vil Enhedslisten vende udviklingen med et økonomisk løft til sundhedssektoren. Derfor skal kra-
vet om årlige aktivitetsstigninger på to procent uden kompensation annulleres. Når sygehusene 
skal løse flere opgaver, så skal pengene følge med. Det svarer til et løft på 1,3 mia. kr. i 2016. 

8. Et løft af handikapområdet 
KL dokumenterede i november 2014, at en række kommuner ikke budgetterer med ledsagelse til ud-
viklingshæmmede borgere, så disse kan tage på udflugter eller holde ferie uden for bostedet. Samti-
dig kan de udviklingshæmmede ikke benytte den almindelige ledsageordning for borgere med han-
dikap. Derfor foreslår Enhedslisten, at målgruppen for ledsageordningen udvides, så de 15 timers 
månedlig ledsagelse også kan indbefatte socialpædagogisk bistand. De offentlige nettomerudgifter 
anslås til 150-200 mio. kr. årligt.

Når borgere med handikap fylder 67 år, mister de retten til at få dækket handikapbetingede mer-
udgifter, selvom deres handikap og relaterede udgifter selvsagt ikke forsvinder. Derfor foreslår En-
hedslisten, at borgere, der før folkepensionsalderen har fået bevilget dækning af handicapbetinge-
de merudgifter, kan beholde disse merudgiftsydelser efter folkepensionsalderen. Ifølge Socialmini-
steriets beregninger vil udgiften fuldt indfaset blive ca. 70 mio. kr. årligt.

Tryghed for lønmodtagerne
9. Rul dagpengereformen tilbage
I efteråret 2015 skal der forhandles et nyt dagpengesystem. Der skal rettes op på det kæmpe sam-
fundsmæssige problem, som er skabt af VK-regeringens dagpengereform. Mere end 60.000 men-
nesker har indtil nu mistet deres dagpengeret, og ca. 15.000 forventes at miste den årligt fremover. 
Konsekvensen er, at tusinder har oplevet en voldsom indtægtsnedgang eller er endt helt uden for-
sørgelse. Det problem vil blive endnu større i takt med, at de midlertidige lappeløsninger udløber. 
Enhedslisten foreslår derfor, at de midler, som blev fjernet fra området, føres tilbage. Pengene skal 
blandt andet anvendes på forlænge dagpengeperioden, gøre det lettere at genoptjene dagpenge og 
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forlænge perioden, hvor man kan få supplerende dagpenge. Besparelsen blev oprindeligt anslået til 
3 mia. kr., men i det omfang besparelsen er blevet større, skal tilsvarende beløb føres tilbage.

10. Afskaf fattigdomsydelserne 
Unge arbejdsløse under 30 år får i dag kun en halv kontanthjælp, når de rammes af arbejdsløshed. 
Det har skabt alvorlige sociale problemer og gør det næsten umuligt for kommunerne at anvise en 
bolig. Den nye lave integrationsydelse til flygtninge vil øge antallet af børn, der vokser op i fattig-
dom, og sætte barrierer op for integrationen. Enhedslisten vil afsætte 850 mio. kr. til at afskaffe fat-
tigdomsydelserne for unge under 30 år 2 og 810 mio. kr. til at give flygtninge kontanthjælp.3 

11. Annullér tyveriet fra overførselsindkomsterne
I skattereformen 2012 aftalte den daværende regering med Venstre og Konservative at indføre en 
mindre-regulering af alle overførselsindkomster fra 2016-2023. Til næste år er første gang mindre-
reguleringen finder sted. Den koster overførselsmodtagerne 2,9 mia. kr. i tabt indkomst årligt på den 
lange bane. Det betyder for eksempel, at en dagpengemodtager vil have 13.000 kr. mindre om året 
som konsekvens af mindre-reguleringen. Enhedslisten vil derfor tilbageføre pengene til området – i 
alt 2,9 mia. kr. om året på lang sigt. 

12. Investering i forebyggelse
Dårligt arbejdsmiljø koster liv og helbred. Et bedre arbejdsmiljø kræver et stærkt Arbejdstilsyn. Det 
kræver en bedre bemanding i form af faste stillinger. Det er et af elementerne, der skal til for at for-
hindre, at 40.000 danskere årligt udsættes for alvorlige ulykker, og 20.000 hvert år påføres er-
hvervssygdomme. Desuden skal Arbejdstilsynets have flere sanktionsmuligheder over for virksom-
heder, der ikke kan eller vil sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Det positive ved at investere i et 
bedre arbejdsmiljø er, at pengene kommer hurtigt igen i form af sparede udgifter til sygedagpenge 
og sygehusudgifter. Der koster i dag samfundet mere end 64 mia. kr. om året at have et dårligt ar-
bejdsmiljø i sygefravær, tabt produktion, medicin og sygehusudgifter. Oveni kommer den menne-
skelige smerte. Enhedslisten vil afsætte 40 mio. kr. i 2016 og 115 mio. kr. om året i de følgende år til at 
sikre bemandingen hos Arbejdstilsynet.4 

13. Styrket indsats mod social dumping 
Social dumping truer med at undergrave overenskomsterne og dermed hele velfærdssamfundet. 
Det er en trussel mod de løn- og arbejdsvilkår, som generationer af arbejdere og lønmodtagere har 
tilkæmpet sig. For Enhedslisten er det en topprioritet at bekæmpe social dumping. Enhedslisten af-
sætter derfor på Finansloven for 2016 yderligere 30 mio. kr. til styrket myndighedsindsats, 8 mio. kr. 
til fortsættelse af særlig kontrolindsats over for selvstændige på byggepladser, 15 mio. kr. til gen-
nemførelse af ID-kort for alle beskæftigede i byggeriet (herunder selvstændige). Desuden 10 mio. kr. 
til en fortsat styrkelse af kontrollen med udenlandske lastbilers cabotagekørsel. Som en del af en fi-
nanslovsaftale foreslår Enhedslisten også indførelse af kædeansvar for hovedentreprenører og ob-
ligatoriske arbejdsklausuler i regioner og kommuner.

 14. Bedre hjælp til langtidssyge 
Vejen fra en tryg tilværelse til økonomisk ruin er blevet uhyggeligt kort efter reformerne af førtids-
pension, fleksjob, sygedagpenge og kontanthjælp. Det er blevet stort set umuligt at få førtidspensi-
on. Kommunerne stopper sygedagpengene til alvorligt syge. Mennesker med stærkt nedsat eller in-
gen arbejdsevne tvinges i evindelige arbejdsprøvninger og visiteres til fleksjob af få minutters va-
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righed, ofte stik imod speciallægers erklæringer og advarsler. Ankestyrelsen godkender i langt de 
fleste tilfælde kommunernes afgørelser og mener oven i købet at kommunerne er for flinke. Det vi-
ser klart, at det er loven, den er gal med. 

Enhedslisten vil derfor afsætte 1 mia. kr. til at forbedre vilkårene for langtidssyge blandt andet 
ved at ændre loven, således at kommunerne hverken kan sidde speciallægernes erklæringer over-
hørig eller tvinge borgerne helt ud over kanten gennem gentagne arbejdsprøvninger. Borgerne skal 
have økonomisk tryghed – det vil sige ydelser på dagpengeniveau – indtil de er raske nok til at for-
sørge sig selv eller bliver tilkendt førtidspension.

Gang i landdistrikterne
15. Landdistriktspulje og landdistriktsbank 
Centraliseringen har gennem det sidste årti betydet, at landdistrikterne er blevet tømt for skoler, 
daginstitutioner, lokalpoliti, uddannelsesinstitutioner og sundhedspleje. Arbejdspladser i tusindvis 
er forsvundet. 

Enhedslisten vil oprette en landdistriktspulje på 2 mia. kr. Puljen skal blandt andet bruges til at 
gennemføre trafikal ligestilling af de danske øer gennem den såkaldte landevejsmodel, etable-
ring af mobil- og bredbåndsdækning i alle områder af Danmark, forhøjelse af taxametertilskud-
det til uddannelsesinstitutioner i yderdistrikterne, udbygning af fleksibel offentlig trafik, etable-
ring af socialøkonomiske virksomheder og støtte til etablering af lokal økologisk fødevareproduktion.  
Samtidig er der kæmpe problemer med at få lån til såvel boliger som erhverv i mange landdistrikter. Det 
bidrager til en udvikling, hvor arbejdspladser forsvinder fra områderne. Hvis udviklingen skal vendes, 
kræver det vilje til at sikre kredit i de områder, hvor de private kreditvirksomheder ikke løser den opgave. 

Enhedslisten vil etablere en offentligt drevet landdistriktsbank, der kan sikre, at også mennesker 
i landdistrikterne kan få lån til deres bolig eller virksomhed.  Alle virksomheds- og boligejere, der får 
afslag på låneansøgninger, kan få en ”second opinion” hos landdistriktsbanken. Landdistriktsban-
ken skabes gennem en udvidelse og omlægning af den allerede statsejede Vestjysk Bank. 

En hjælpende hånd til udsatte grupper
16. Tidlig indsats for udsatte og misbrugte børn
En usikker opvækst med manglende omsorg giver store problemer for det enkelte barn – proble-
mer, som ofte følger dem ind i voksenlivet. En tidlig forebyggende indsats kan derfor betale sig, både 
menneskeligt og økonomisk. . Alt for mange gange har vi set kommuner svigte børn og tabe horrible 
sager på gulvet. Enhedslisten foreslår derfor, at der indføres et loft over antallet af børnesager pr. 
sagsbehandler i kommunerne. Herning kommune har afprøvet modellen med gode resultater i form 
af blandt andet færre anbringelser og færre sammenbrudte anbringelser. Samtidig overgår bespa-
relsen ved de færre anbringelser allerede efter 4 år de øgede lønudgifter til flere sagsbehandlere. 

Enhedslisten anbefaler derfor, at et sagsloft på 15-20 sager pr. børnesagsbehandler udbredes til 
alle landets kommuner. Det kræver, at lovgivningen ændres, så den tillader, at kommunerne budget-
terer med besparelsen i 4-årige budgetter. Initiativet er derfor udgiftsneutralt.

17. Bedre tilbud til unge hjemløse 
Hjemløsheden blandt unge er steget med 80 % mellem 2009 og 2013. I omtrent samme periode er 
antallet af billige boliger faldet drastisk, og den tidligere regerings kontanthjælpsreform vil forvær-
re problemet, når effekterne bliver tydeligere. En voksende del af de unge hjemløse er ikke i forvejen 
socialt udsatte, men er unge i uddannelse, som blot ikke har råd til en bolig. Hvis hjemløsheden bider 
sig fast, og de ender på herberger, vil de sociale problemer blot vokse. 
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Den stigende ungdomshjemløshed skal afhjælpes via 5 konkrete indsatser: (1) Der indføres høje-
re boligsikring til unge under 30 år i lejebolig. (2) Ordningen med gældsrådgivning til alle ungdoms-
uddannelser udbredes. (3) Der oprettes flere startboliger for unge under uddannelse med behov for 
støtte til at lære at klare sig i egen bolig. (4) Boliger skal øremærkes til udsatte og sårbare unge, så 
man opnår en blandet beboersammensætning, hvor unge med forskellige typer ressourcer kan dra-
ge nytte af hinanden. (5) Der skal laves en handlingsplan for, hvordan boligmanglen blandt unge 
løses, og alle kommuner skal forpligtes på at udarbejde en ungdoms- og studieboligpolitik samt en 
handleplan ud fra fremskrivninger om antal unge, elever og studerende.

Enhedslisten afsætter 550 mio. kr. til indsatsen.

Den grønne omstilling i front
18. Prisstop i den kollektive trafik 
Mens udgiften på at køre bil i dag stort set er som for 15 år siden i år 2000, så er billetpriserne i den of-
fentlige trafik steget 60 % i samme periode. Det er en udvikling, som strider mod ønsket om at redu-
cere forureningen og CO2-udledningen.  

Derfor foreslår Enhedslisten nu et prisstop i den kollektive trafik i de næste 4 år. Prisstoppet skal 
ses som et første skridt mod at få udjævnet den ulige udvikling og gøre det økonomisk attraktivt at 
bruge den kollektive trafik frem for at køre i bil. 

Ifølge Enhedslistens beregninger vil det i 2016 koste ca. 100 mio. kr. at kompensere trafikselska-
berne herfor. Set over en 4-årig periode fra 2016 til 2019 er den samlede udgift ca. 1 mia. kr.5

19. Vi skal stoppe tabet af natur i Danmark
Danmark er det mest intensivt dyrkede land i verden. Naturen og biodiversiteten er som konsekvens 
under voldsomt pres, og vi ser, at tabet af biodiversitet fortsætter i samtlige danske økosystemer. 
Det betyder, at vores skove, havet, det åbne land og naturen langs kysterne mister arter, der er vig-
tige for, at økosystemerne fungerer.  En stor del af Danmarks dyre- og plantearter er nu på så kraf-
tigt på retur, at de er i risiko for helt at forsvinde. Enhedslisten foreslår derfor, at der sættes massivt 
ind med en bred vifte af virkemidler med fokus på at skabe sammenhæng i naturområderne i en bred 
række af økosystemer (skove, kyster, enge, vådområder, hede, havet), så den negative udviklingen 
kan standes og vendes til fremgang.

Konkret foreslår Enhedslisten, at der afsættes 500 mio. kr. årligt til at genoprette en sammenhæn-
gende natur. 150 mio. kr. findes ved at omprioritere pesticidafgiftsprovenuet til biodiversitetsfrem-
mende projekter. De resterende 350 mio. kr. finansieres via Finansloven.

Med virkning fra 2018 (og frem til og med 2020) udnyttes fleksibiliteten i landdistriktsmidlerne 
maksimalt, således at der flyttes 15 % fra søjle 1 til søjle 2, hvilket vil betyde en forøgelse med ca. 
[500 mio.] kr. om året til økologi og biodiversitetsfremmelse. Det vil give en forøgelse fra de nuvæ-
rende 1,3 mia. kr. til samlet 1,8 mia. kr. i årene 2018-2020. 

20. Klimahandling: 40 % CO2-reduktion i 2020
Et flertal i Folketinget støtter en målsætning om, at Danmark skal reducere sin CO2-udledning med 40 
% i 2020. Vi er allerede godt på vej. Med de initiativer, der er igangsat med energiaftalen, vil Danmark re-
ducere sin CO2-udledning med ca. 37 % i 2020. For at nå de 40 % skal der igangsættes klimatiltag i trans-
portsektoren og landbrugssektoren. En række af de tiltag, som Enhedslisten med denne finansloven 
vil igangsætte på naturområdet, vil også have en klimaeffekt, blandt andet fordi man tager lavbunds-
jorde ud af landbrugsproduktion og omlægger dem til natur. Dog vil der være behov for yderligere tiltag. 
Klimaindsatsen vil desuden kunne bidrage til skabelse af mange grønne job. Enhedslisten vil derfor 
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afsætte 400 mio. kr. til klimatiltag i landbrugs- og transportsektoren, så det sikres, at Danmarks kli-
mamålsætninger nås.

21. Grønne jobs via offensiv erhvervspolitik
Regeringen står for en passiv erhvervspolitik, som alene handler om at ændre rammevilkårene. Men 
skatte- og afgiftslettelser har kun beskæftigelsesmæssig betydning for ganske få virksomheder. 
Derfor er pengene spildte. Det samme gælder boligjobordningen, som kun giver få nye jobs. Enheds-
listen ønsker en aktiv erhvervspolitik, der fremmer jobskabelse, og som ser fremad. Vi ønsker pro-
grammer, som fremmer beskæftigelse inden for genanvendelse og cirkulær økonomi, omstilling af 
energisektoren til vedvarende energi og ved at sætte gang i energirenoveringer for private som of-
fentlige bygninger. Ved at satse på styrkepositioner indenfor eksempelvis cirkulær økonomi, byg-
ningsintegrerede solceller og fleksibel energilagring kan der opbygges helt nye industrigrene med 
nye produkter, som vil blive efterspurgt overalt i verden. 

Enhedslisten foreslår, at håndværkerfradraget på 800 mio. kr. årligt, samt de 510 mio. kr. som er 
afsat i forbindelse med vækstplan DK omdisponeres til en række offensive erhvervsprogrammer for 
jobskabelse inden for cirkulær økonomi, energibesparelser og udbygning med vedvarende energi. 
Forslaget er derfor udgiftsneutralt.

Genopret tilliden til skattevæsenet
22. Flere ansatte i skat
SKAT har gennem det seneste årti været ramt af voldsomme og helt uholdbare nedskæringer. Det 
har ført til en række skandalesager, som har kostet statskassen milliarder af kroner. Samtidig har 
borgerne oplevet en vilkårlig behandling fra SKAT – både når det kommer til ejendomsvurderinger 
og andre sager. 

Enhedslisten vil genoprette SKAT, så borgere og virksomheder mødes professionelt og gennem-
sigtigt, og statskassen ikke igen snydes for milliarder, som kunne have været anvendt på bedre vel-
færd og tryghed. 

Enhedslisten vil i første omgang afsætte 1 mia. kr. til at ansætte mere personale i skat. Denne ud-
gift vil imidlertid hurtigt være tjent hjem. Når man ser på de restancer, som ikke er inddrevet og den 
manglende indberetning af skattepligtig indkomst til SKAT, som hvert år finder sted. Derfor vurde-
rer vi, at den reelle virkning er nye betydelige indkomster for staten. 
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Finansiering
Når vi ønsker at investere i mere tryghed for lønmodtagerne i anstændig velfærd for vores ældre og i 
grøn omstilling, så skal udgifterne selvfølgelig finansieres. Gennem de seneste årtier er der gennem-
ført en række skattereformer, som har øget uligheden og tilgodeset de mest velhavende danskere. 
Enhedslisten vil finansiere vores forslag ved at annullere en række planlagte skattereduktioner for 
de mest velhavende samt ved at beskatte kapitalindkomster og finanstransaktioner. 

1. Råderummet
En del af de foreslåede investeringer kan dækkes af det forventede økonomiske råderum frem mod 
2020 på i alt 17,2 mia. kr. svarende til en årlig stigning i det offentlige forbrug på godt 3 mia. kr.

Men da størrelsen af råderummet er usikkert og ofte ændrer sig i regeringens kalkuler, foreslår vi 
en række nye indtægter, der først og fremmest betales af de mest velhavende borgere og virksom-
heder. 

Med de indtægter, Enhedslisten foreslår, vil der være et overskud, som blandt andet vil kunne dis-
poneres til en skattereform, der sænker skatten til de laveste indkomster hos eksempelvis lavtløn-
nede, pensionister, arbejdsløse og førtidspensionister.

2. Annullering af indkøb af kampfly
Partierne bag forsvarsforliget, som løber frem til 2017, har besluttet, at Danmark skal indkøbe nye 
kampfly til en anslået værdi på 20-30 mia. kr. I stedet for at indkøbe dyre kampmaskiner, som smider 
bomber over andre lande, vil Enhedslisten bruge pengene på hjælp til nærområderne. Derfor fore-
slår Enhedslisten, at planerne om indkøb af kampfly droppes med det sammem, og at en del af pen-
gene sendes til nærhjælp i de trængte områder. Besparelsen beløber sig altså til 20-30 mia. kr., men 
indregnes ikke i den samlede finansiering, jf. tabel 2.

3. Rul lettelser af topskatten tilbage
Med skattereformen fra 2012 er der planlagt en lempelse af topskatten frem til 2022. Denne lettelse 
giver direktøren og aktionæren den største lettelse i skatten på bekostning af overførselsindkom-
sterne. Enhedslisten vil derfor rulle lempelserne tilbage og annullere de planlagte lempelser. Den va-
rige umiddelbare virkning af topskattelettelsen udgør 4,62 mia. kr.6

4. Rul lempelse af selskabsskatten tilbage
Det er med Vækstplan DK aftalt, at selskabsskatteprocenten skal sænkes med 1,5 procentpoint i 
2016. Der er ikke råd til at lempe selskabsskatten, som ikke giver nogen jobs, mens vi samtidig mang-
ler penge til velfærd. Annullerer man den planlagte lempelse, vil man få 2,9 mia. kr. mere i indtægt i 
2016.7 Rulles alle de planlagte selskabsskattelettelser tilbage, er den varige umiddelbare besparel-
se på 5 mia. kr.8 

5. Skat på finansielle transaktioner
Enhedslisten har i lang tid kæmpet for en mikroskat på finansielle transaktioner og helst så global 
som mulig. Danmark skal tilslutte sig den europæiske kreds af lande, der arbejder på at indføre en 
sådan mikroafgift. Regeringen har desværre hidtil valgt at modarbejde en sådan skat på europæisk 
niveau, selv om den kun ville ramme spekulativ handel, og EU-kommissionen har skønnet, at Dan-
mark kunne få et skatteprovenu på ca. 7 mia. kr. årligt. Men selv hvis det ender med at blive en mere 
begrænset afgift, er der et provenu i milliardklassen at hente.9
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6. Kapitalindkomst beskattes som arbejdsindkomst
Skatten på kapitalindkomst, som eksempelvis udbytte fra aktier, er blevet sænket under tidligere 
regeringer. Arbejdsfrie indtægter fra eksempelvis værdipapirer bliver beskattet lavere end de pen-
ge, man har arbejdet for at tjene. Enhedslisten mener, at skat på positiv kapitalindkomst mindst skal 
sidestilles med skat på indkomst fra arbejde. Det vil indbringe 5,8 mia. kr. årligt.10

7. Genindføre en formueskat
Store formuer skal beskattes, som det også skete herhjemme indtil sidst i 1990’erne. Genindfører 
man en formueskat, eksempelvis på 1 % af formuer på over 3 mio. kr., vil det indbringe indtægter på 
1,8 mia. kr. årligt.11

8. Millionærskat
Udviklingen for den lille del af befolkningen med de højeste indkomster er løbet helt fra indkomstud-
viklingen for resten af befolkningen. Den tendens er blot blevet forstærket under krisen. Enhedsli-
sten foreslår derfor at indføre en skat på 10 % af den del af indkomsten, som overstiger 1 mio. kr. Me-
ningsmålinger har tidligere vist, at 2/3 af befolkningen støtter en sådan ekstraskat for de allerhøje-
ste indkomster. Det vil indbringe 3,3 mia. kr. årligt.12

9. Progressiv arveafgift
I dag er der en flad skat på arv fra nære slægtninge, som overstiger 268.900 kr. (2014). Afgiften er 
på 15 % uanset, hvor meget arven overstiger det skattefri beløb. Enhedslisten foreslår at indføre 
en ekstra boafgift på 15 % for store arvesummer over 750.000 kr. Det vil indbringe et provenu på 
mindst 2,3 mia. kr. årligt.13

10. Skat på erhvervsdrivende fonde
Erhvervsdrivende fonde står bag en lang række af landets største virksomheder. Selv om fondene ge-
nerelt tjener styrtende, betaler de næsten ingen skat, blandt andet på grund af en lang række favori-
serende regler. Enhedslisten foreslår at stramme reglerne, så fonde beskattes af alle udbytter og avan-
cer, samt begrænse fradraget for uddelinger og hensættelser. Det vil indbringe ca. 600 mio. kr. årligt.14

11. Mere skat fra de multinationale virksomheder
Enhedslisten mener, at det er muligt at øge de multinationale selskabers skattepligtige indkomst med 
33 & ved at skærpe kontrollen med transfer pricing.15 Det vil medføre et merprovenu på 1 mia. kr. om året. 

12. Mere skat på Nordsø-olien
Enhedslisten mener, at beskatningen af olie- og gasudvindingen i Nordsøen er for lav. Grundlæg-
gende tilhører naturressourcerne hele befolkningen og selskaberne, som har fået koncessionen til 
at udvinde olien og gassen, betaler alt for lav skat. Samlet set er beskatningen af overskuddet på ak-
tiviteten i Danmark på blot 62 %, mens den i sammenlignelige lande er på ca. 85 %. En forhøjelse af 
skatten på Nordsø-aktiviteterne til 85 % vil indbringe mindst 3 mia. kr. ekstra om året.16

13. Kørselsafgift på lastbiltrafik
Enhedslisten har i flere år kæmpet for en kørselsafgift på lastbiltrafik. Afgiften var aftalt med den 
forrige regering, som ensidigt valgte at droppe afgiften. Indfører man afgiften, så sænker man både 
lastbiltrafikken, og man får penge i statskassen til at iværksatte andre initiativer. Indtægten skøn-
nes til ca. 0,8 mia. kr.17
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Bilag 1. Oversigt over økonomien i Enhedslistens  
finanslovsudspil
Tabel 1 og 2 nedenfor opsummerer udgifter og finansiering i Enhedslistens finanslovsudspil. Udgif-
ter er som udgangspunkt i den umiddelbare årlige virkning med mindre den varige udgift kendes. 
Indtægter er opgivet i varig umiddelbar årlig virkning.

Udgifter
Tabel 1. Udgifter i Enhedslistens finanslovsforslag

 
Initiativ Mia. kr. 
 1. Flygtningeudgifter skal ikke betales af velfærden 1,5 
 2. Fra kampfly til genopbygning 2,0
 3. Velfærdsrettigheder til ældre medborgere 3,1 
 4. Minimumsnormeringer i børnehaver og vuggestuer, mv. 1,9
 5. Kortere skoledage, mere SFO-tid og mere kvalitet i undervisningen 1,2 
 6. Drop uddannelsesbesparelser - investér i viden og uddannelse 1,0
 7. Tid og kvalitet i sundhedsvæsenet 1,3 
 8. Et løft af handikapområdet 0,3
 9. Rul dagpengereformen tilbage 3,0 
 10. Afskaf fattigdomsydelse for unge og flygtninge 1,7
 11. Annullering af tyveri fra overførslerne 2,9 
 12. Investering i forebyggelse 0,1
 13. Styrket indsats mod social dumping 0,1 
 14. Bedre hjælp til langtidssyge 1,0
 15. Landdistriktspulje og landdistriktsbank 2,0 
 16. Tidlig indsats for udsatte og misbrugte børn 0,0
 17. Bedre tilbud til unge hjemløse   0,6 
 18. Prisstop på den kollektive trafik 0,3
 19. Stop tabet af natur i Danmark 0,3 
 20. Klimahandling: 40 % CO2-reduktion i 2020 0,4
 21. Grønne jobs via offensiv erhvervspolitik - 
 22. Flere ansatte i SKAT - 
 Udgifter i alt 24,5 

 Anm.:  Udgifterne er for hovedparten opgivet som den umiddelbare årlige virkning.
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Indtægter
Tabel 2. Finansieringsforslag af Enhedslistens finanslovsforslag

Initiativ Mia. kr. 
 1. Råderum 3,0 
 2. Annullere indkøb af kampfly -
 3. Rulle lettelse af topskat tilbage 4,6 
 4. Rulle lettelse af selskabsskat tilbage 5,0
 5. Skat på finansielle transaktioner 5,0 
 6. Kapitalindkomst beskattes som arbejdsindkomst 5,8
 7. Genindføre en formueskat 1,8 
 8. Millionærskat 3,3
 9. Progressiv arveafgift 2,3 
 10. Skat på erhvervsdrivende fonde 0,6
 11. Mere skat fra de multinationale virksomheder 1,0 
 12. Mere skat på Nordsø-olien 3,0
 13. Kørselsafgift på lastbil-trafik 0,8 
 Indtægter i alt 36,1 

Anm.:  Indtægterne er for hovedparten opgivet som den varige umiddelbare virkning, dvs. den vari-
ge virkning før tilbageløb og adfærdsændringer.
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