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Af Pernille Skipper,  

politisk ordfører for Enhedslisten

Finansloven for 2020 skal sætte gang i den mest ambitiøse grønne 

omstilling til dato og skal for første gang i årtier øge ligheden og 

styrke velfærden.

Du står med Enhedslistens finanslovsudspil for 2020, som skal 

sikre netop det.

Ved folketingsvalget i foråret var det for en gangs skyld ikke spin-

doktorer og politikere, som satte dagsordenen. Det var forældres 

og bedsteforældres krav om flere voksne i børnehaverne, der 

fyldte. Det var klimabekymrede borgere og især mange unge, der 

gjorde den grønne omstilling til et hovedtema ved valget.

Der er med rette store forventninger, og det forpligter partierne 

i det nye politiske flertal. Vi skal omsætte valget til håndgribelige 

resultater og forandring, og det skal kunne mærkes allerede ved 

den første finanslov. 

Derfor skal den første finanslov være den grønneste og mest lig-

hedsskabende i årtier.

I løbet af det kommende årti skal vi omstille hele vores samfund 

af hensyn til klimaet. Vi skal omstille vores måde at leve på, så vi 

kan se vores børn og børnebørn i øjnene. 

Samtidig skal vores velfærdssamfund genoprettes. Nedskærin-

gerne og new public management-tankegangen er gået for vidt, og 

velfærdens helte har brug for flere kollegaer og mere tillid.

Og så skal hullerne i det sociale sikkerhedsnet skal lappes. Men-

nesker i sygdom ender alt for ofte også i fattigdom.

Til sammen betyder det et stort behov for at omfordele goderne 

i vores samfund. Gennem de sidste årtier er de rigeste kun blevet 

rigere, mens fodaftrykket på klimaet og utrygheden for helt almin-

delige mennesker er blevet større. Det rokker ved fundamentet i 

vores særlige nordiske velfærdsmodel.

Problemerne er ikke kommet af sig selv. Højrefløjens politiske be-

slutninger har bragt os til der, hvor vi er nu. Og nye politiske beslut-

ninger kan få os på en ny kurs.

I Enhedslisten tager vi ansvaret på os. Vi fremlægger et finans-

lovsudspil, der ikke kun peger på de steder, vi vil bruge penge, men 

også hvor vi kan finde dem – og mere til. 

Vi går til forhandlingerne med det mål, at resultatet skal spejle 

det budskab, som befolkningen gav os til valget. Derfor skal det 

kunne mærkes på vores velfærd og måles i vores klimaregnskab. 

Og det skal ikke være almindelige mennesker og dem med 

mindst, der skal løfte regningen denne gang – uligheden skal 

mindskes.
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Det danske samfund er ekstremt rigt efter enhver målestok. Vores 

økonomi er blandt de stærkeste i verden, udlandsgælden er lav, 

og der er udsigt til et kæmpe overskud på statens regnskab for 

2019.

Men velstanden er i dag mere ulige fordelt i Danmark, end den 

har været i årtier. De seneste år har skiftende politiske flertal gen-

nemført en lang række ulighedsskabende reformer for at øge det 

teoretiske udbud af arbejdskraft. Reformer, der hver gang handler 

om at sænke skatten i toppen og stramme skruen over for ledige 

og syge.

Det skal denne finanslov være med til at rette op på. Der er ri-

geligt råd til at begynde at genoprette velfærden, så man igen kan 

være tryg, når man gennem livet får brug for samfundets støtte. Og 

der er råd til at hæve ambitionsniveauet i den grønne omstilling, så 

vores samfund kommer i harmoni med kloden og naturen.

Enhedslistens forslag til finansloven er mere end fuldt finansie-

ret. Pengene til at genrejse Danmark som et bæredygtigt velfærds-

samfund vil vi finde i toppen af samfundet ved at bede banker, 

multinationale selskaber, storaktionærer og virksomhedsarvinger 

om at bidrage lidt mere. 

Samtidig vil vi være med til at sikre, at vi skaber gode job på or-

dentlige vilkår og har den nødvendige arbejdskraft - uanset kon-

junkturer. Det er klart, at når vi vil ansætte flere i velfærden de 

kommende år, så skal vi også være med til at sikre, at der rent fak-

tisk er folk at hyre.

Derfor er Enhedslisten som udgangspunkt positive over for afta-

ler, der kan øge beskæftigelsen f.eks. ved at uddanne flere, sikre 

praktikpladser, forbedre mulighederne for at gå fra deltid til fuld-

tid for offentligt ansatte og skabe bedre vilkår for fleksibel tilbage-

trækning fra arbejdsmarkedet.

Denne finanslov skal samtidig tage de første skridt mod den 

store grønne omstilling. Efter vedtagelsen af finansloven skal disse 

tiltag følges op af en række store aftaler inden for f.eks. energi, bio-

diversitet, transport og landbrug. Men vi skal i gang allerede nu.

Dette finanslovsudspil er langt fra udtryk for Enhedslistens sam-

lede politiske ambitioner. De kan selvsagt ikke realiseres i én fi-

nanslovsaftale. Men vi foreslår at omfordele mere end ti milliarder 

kr. med en klar social profil og til fordel for velfærden og den 

grønne omstilling. Det er overordentligt ambitiøst i finanslovssam-

menhæng og skal ses som vores bud på et første skridt i en ny ret-

ning for det nye politiske flertal i Danmark.

DEN ØKONOMISKE SITUATION
Af Rune Lund, 

finansordfører for Enhedslisten

SÅ STÆRK ER DANSK ØKONOMI
• De økonomiske vismænd vurderer, at Danmarks finanspolitik er overholdbar på lang sigt
• I Økonomisk Redegørelse fra den 27. august i år bliver det økonomiske råderum i 2025 opjusteret  

med fem milliarder kr.
• Regeringen forventer et overskud på statens regnskab for 2019 på 44 milliarder kr.
• Der budgetteres i Økonomisk Redegørelse fra den 27. august i år med strukturel balance i 2020.  

Dermed er der meget langt ned til Budgetlovens nedre grænse på 0,5 pct.

Foto: Karina Tengberg
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TABEL OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER

Forslag Udgift i mia. kr. i 2020

Billigere billetter til bus og tog 2,2

Akut løft af psykiatrien 1

Syge skal ikke parkeres på kontanthjælp 0,4

Minimumsnormeringer i daginstitutioner 1

Stop for omprioritering på uddannelse og kultur 0,08

Fjern opholdskravet for dagpenge 0,12

Mere plads til skov og natur 0,4

Uddannelse skal tælle med i permanent ophold 0

Ny start for folkeskolen 0,4

Pulje til øvrige initiativer 5,2

I alt 10,8

Finansiering Indtægt i mia. kr. i 2020

Kapital- og aktieindkomst beskattes som løn 5,3

Bedre skattebase 2,55

Balanceskat på bankerne 1,8

Afgift på plastikposer 0,16

Fjernelse af lav arveafgift for virksomhedsarvinger 1

I alt 10,8



Foto: iStock



EN FINANSLOV DER MINDSKER ULIGHEDEN    7

MANGLENDE TRYGHED I PSYKIATRIEN
Hver tiende dansker har en psykisk lidelse. Det svarer til 580.000 danskere. Hver tredje dansker får en psykisk sygdom 
i løbet af livet. 

Ifølge tal fra Danske Regioner er antallet af patienter i børne- og ungdomspsykiatrien steget med 50 pct. siden 2010.  
I voksenpsykiatrien er der kommet 25 pct. flere patienter. Antallet af indlæggelser er i samme periode steget.  
Det er sket samtidig med, at antallet af sengepladser i psykiatrien er faldet brat med ca. 10 pct. Der er kommet 
penge til, men slet ikke i samme tempo som antallet af patienter. Udgifterne pr. patient er derfor faldet med 18 pct.  
siden 2008.

Hver anden læge i psykiatrien har inden for en given uge 

oplevet at måtte udskrive en patient, der ikke var færdig-

behandlet. Det psykiatriske sundhedsvæsen har ikke haft 

tilstrækkelige ressourcer til at følge med behovet. Samtidig 

har psykiatrien været præget af midlertidige puljer og pro-

jekter, og området afventer en flerårig handlingsplan. Der-

for skal psykiatrien sikres et løft her og nu.

Der oprettes 260 flere sengepladser i den almene psykiatri 

og retspsykiatrien, et akutberedskab i regionerne samt 

bedre normeringer og bedre inddragelse af pårørende i den 

almene psykiatri.

Der afsættes i alt en milliard kr. til psykiatrien, som anven-

des til et akut løft af den mentale sundhed i Danmark.

AKUT LØFT  
AF PSYKIATRIEN



Foto: iStock
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Det er gennem en årrække blevet stadigt billigere at købe 

og køre i bil, mens priserne på den kollektive trafik er ste-

get. Men flere mennesker skal flytte sig fra bilen og over i 

den kollektive trafik, hvis transportsektorens udledning af 

CO2 skal sænkes. Og det kræver, at den kollektive trafik er 

et billigt alternativ.

Billetpriserne i den kollektive transport sænkes umiddel-

bart med 30 pct.

Udgiften anslås inklusiv adfærd at være på 1,3 milliarder kr. 

Adfærdsændringen er et markant øget antal passagerer, og 

derfor skal der også investeres i flere busser, tog mv.1 Vi vil 

derfor tilføre ekstra 900 millioner kr. til investering i mate-

riel.

BILLIGERE BILLETTER  
TIL BUS OG TOG

GOD OG BILLIG KOLLEKTIV TRAFIK I HELE LANDET
Det er Enhedslistens vision, at alle skal have mulighed for at transportere sig rundt uden at have bil – også uden for 
de store byer. Det kræver investeringer i bedre forbindelser, flere busruter på landet og mere fleksible løsninger, hvor 
folk ikke bor tæt.

Men det kræver også billigere kollektiv trafik. Danmark har nogle af verdens højeste priser på kollektiv trafik. Køben-
havn er den tredjedyreste by i hele verden at transportere sig rundt i med bus, metro og tog. Og prisen på kollektiv 
trafik er de seneste år steget mere end priserne generelt.



Foto: iStock
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Flere og flere syge borgere bliver langtidsparkeret på kon-

tanthjælp. Aktuelt har ca. 72.000 borgere været på kontant-

hjælp i længere tid og har behov for hurtig afklaring. Det er 

uværdigt, at folk bliver parkeret på kontanthjælp og kastes 

rundt i systemet. De skal i stedet hjælpes videre.

Kontanthjælpsmodtagere skal have ret til hurtig afklaring. 

Inden for et år – og højest to år i komplicerede sager – skal 

folk på kontanthjælp have den rette hjælp og visiteres til 

enten ordinær beskæftigelse, uddannelse, revalidering, res-

sourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

Hvis sagerne afklares over to år, skønnes det at koste 400 

millioner kr. hvert af årene. Der vil kun være en mindre va-

rig udgift, når først sagspuklen er afviklet. Den præcise ind-

fasning må tage hensyn til, hvor hurtigt der kan rekrutteres 

socialrådgivere til at behandle sagerne.

SYGE SKAL IKKE PARKERES  
PÅ KONTANTHJÆLP 

ALLE VINDER PÅ HURTIG AFKLARING
Kontanthjælp et tænkt som en midlertidig ydelse for folk, der er ramt af ledighed. Det har aldrig været meningen, at 
folk skulle være på kontanthjælp i mange år. Alligevel sidder titusinder fast i systemet i to, fem eller ti år.

Hvis man er syg eller invalid, skal man i fleksjob, ressourceforløb eller på førtidspension. Hvis ens eneste problem er 
ledighed, skal man have individuel hjælp til at komme i job.

Det er en fordel for alle parter at investere i hurtigere afklaring af den lediges situation. Den enkelte ledige slipper for 
flere år i et limbo og kommer hurtigere hen til en stabil situation. Men også for samfundet er det en fordel, at det 
hurtigere bliver afklaret, om den ledige er klar til et job, så indsatsen kan målrettes det.
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MINIMUMSNORMERINGER  
I DAGINSTITUTIONER

Vi skal have ro i maven, når vi afleverer vores børn om 

morgenen. Det kræver, at der er nok voksne til at passe 

børnene, og at der ikke er perioder, hvor en voksen er 

alene med mange børn. Derfor skal der snarest muligt la-

ves lovbundne minimumsnormeringer i daginstitutio-

nerne, som sætter loft over antallet af børn pr. voksen.

Enhedslisten foreslår et maks. på tre børn pr. voksen i vug-

gestuer og seks børn pr. voksen i børnehaver. Kun voksne, 

der reelt er sammen med børnene, skal tælle med. Og så 

skal det være slut med planlagt alenearbejde.

Der afsættes en milliard kr. i 2020 til at påbegynde inve-

steringerne i bedre normeringer i daginstitutionerne.

FJERN OPHOLDSKRAVET  
FOR RET TIL DAGPENGE

Hvis man har betalt til sin a-kasse og ellers opfylder kra-

vene, så skal man også have ret til at få dagpenge, hvis 

man bliver ramt af ledighed. Titusinder, der har betalt til 

a-kassen, står til at miste den ret, fordi de har opholdt sig 

i udlandet i en årrække. 

Højrefløjens opholdskrav for at få ret til dagpenge skal af-

skaffes igen.

Den tidligere regering vurderede i lovforslaget, at bespa-

relsen ved at indføre opholdskravet ville være på ca. 120 

millioner kr.

UDDANNELSE SKAL TÆLLE 
MED I PERMANENT OPHOLD

Kun ordinært fuldtidsarbejde tæller med ved ansøgninger 

om permanent opholdstilladelse. Det tilskynder flygt-

ninge og indvandrere til at vælge et lavtlønnet, ufaglært 

arbejde frem for at gå i gang med en uddannelse. Dermed 

går både den enkelte og samfundet glip af muligheder.

Enhedslisten ønsker at genindføre kriterierne for optjening 

af ret til permanent opholdstilladelse, sådan som retstil-

standen var før vedtagelsen af højrefløjens asylpakke fra 

2015.

Forslaget skønnes ikke at have økonomiske eller admini-

strative konsekvenser.

STOP OMPRIORITERINGSKRAV 
PÅ UDDANNELSES- OG  
KULTUROMRÅDET

Uddannelsesområdet har mistet milliarder af kr., siden 

højrefløjen i 2016 indførte et omprioriteringsbidrag, som 

betød, at der hvert år skulle findes besparelser og effekti-

viseringer svarende til to pct. af budgetterne. Det har ført 

til fyringer og nedskæringer, dårligere kvalitet og større 

frafald. Også kulturområdet er hårdt ramt af et ompriori-

teringsbidrag.

Omprioriteringsbidragene på uddannelsesområdet og på 

kulturområdet fjernes i finansloven for 2020.

Da der på uddannelsesområdet er tale om ompriorite-

ringer, som ikke foretages, belaster det ikke de offentlige 

finanser. Enhedslisten er villig til at forhandle om finan-

siering af øget aktivitet, som er blevet finansieret ved 

hjælp af omprioriteringsbidraget. På kulturområdet vil 

det koste ca. 83 mio. kr. i 2020 at annullere ompriorite-

ringsbidraget2.

Foto: iStock Foto: Mark Knudsen
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STØTTE TIL EN NY START  
FOR FOLKESKOLEN

Opgaverne i folkeskolen er vokset uden, at ressourcerne 

er fulgt med. Det seneste årti er 16 pct. af lærerstillingerne 

i folkeskolen blevet nedlagt, mens elevtallet kun er faldet 

med 7 pct. Det er sket samtidig med, at elevernes under-

visningstid er steget betragteligt efter skolereformen, og 

samtidig med at lærerne også skal stå for inklusion af ele-

ver med særlige behov. Der er i dag færre lærere til at løse 

en langt større opgave.

Enhedslisten vil afsætte penge til "En ny start for folkesko-

len", hvis lærerne og kommunerne når frem til en ny aftale 

om lærernes arbejdstid.

Aftalen skal træde i kraft ved skoleårets begyndelse i 

august 2020 og forventes at koste 400 millioner kr. i 2020.

MERE PLADS TIL SKOV  
OG NATUR

For at dæmpe temperaturstigningerne og begrænse kli-

maforandringerne skal vi have et mindre intensivt land-

brug. Vi skal derfor udtage landbrugsarealer, hvilket vil re-

ducere vores CO2-udledning. Vi skal i stedet bruge area-

lerne til skov og natur med blik for samtidig at løse den 

truende biodiversitetskrise. 

100.000 ha. landbrugsjord udtages. Ejerne kompenseres 

for produktionstabet.

Det anslås at koste ca. 400 millioner kr. i 2020.

Foto: Skoeber (CC BY-NC-SA 2.0)
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KAPITAL- OG AKTIE- 
INDKOMST SKAL BESKATTES 
SOM LØNINDKOMST

I dag betaler man en lavere skatteprocent af indtægter 

fra at eje aktier eller f.eks. ejendomme, end man gør, hvis 

man i stedet tjener penge på at arbejde. Den højeste 

marginalskat på kapital- og aktieindkomst er i dag på ca. 

42 pct., mens den er på ca. 52 pct. for lønindkomst pga. det 

skrå skatteloft. Den forskelsbehandling er helt entydigt til 

fordel for velstående mennesker med store indtægter fra 

aktier og kapital.

Loftet over kapitalindkomst fjernes, og den lave skat på 

aktieindkomst hæves, så beskatningen ligestilles med 

indkomst fra arbejde.

Det vil indbringe 5,3 milliarder kr. årligt efter tilbageløb og 

adfærd ifølge Skatteministeriet.3 AFGIFT PÅ PLASTIKPOSER
Plastforurening er et kæmpemæssigt miljøproblem. Alt for 

meget plast ender i naturen, hvor det forvolder skade på 

økosystemet. Derfor skal vi til at bruge mindre plastik, 

herunder også plastikposer.

Afgiften på plastikposer hæves med ca. en krone. I dag 

betaler man 44 øre i afgift af en plastikpose til 3 kr., og 

fremover vil den skulle koste 4 kr.

Ifølge Skatteministeriet vil dette indbringe statskassen ca. 

160 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd.6

TILBAGERULNING  
AF SKATTELEMPELSE FOR  
VIRKSOMHEDSARVINGER

Højrefløjen valgte i 2016 at give en skattelempelse til virk-

somhedsarvinger ved at nedsætte bo- og gaveafgiften for 

netop denne gruppe fra 15 pct. til 5 pct. i 2020. Det er en 

regulær rigmands-skattelempelse, der især tilgodeser 

personer, som står til at arve nogle af landets største fa-

milieejede virksomheder.

Enhedslisten vil rulle lempelsen tilbage, således at virk-

somhedsarvinger igen betaler den oprindelige sats på 15 

pct., før man begyndte at nedsætte afgiften i 2016.

Ifølge Skatteministeriet vil dette indbringe statskassen 1 

mia. kr. i 2020 efter tilbageløb og adfærd.7

SKATTEBASEN FOR  
SELSKABSSKAT UDVIDES

Flere multinationale selskaber har aldrig betalt selskabs-

skat i Danmark, selv om de har drevet virksomhed i lan-

det i flere årtier. I modsætning til den selvstændige hånd-

værker har multinationale selskaber mulighed for at låne 

penge af udenlandske dele af selskabet og trække rente-

udgifterne fra i skat. På den måde kan overskud flyttes ud 

af landet til steder med en mere lempelig beskatning.

Der genindføres en fem-års grænse for fremførelse af un-

derskud, og renteloftet for virksomheders nettofinansie-

ringsudgifter strammes.

Det vil indbringe 2,55 milliarder kr.4

BALANCESKAT FOR BANKERNE
Efter finanskrisen, hvor samfundet måtte holde hånden 

under bankerne, er indtjeningen skudt i vejret, og betalin-

gen af udbytter til bankernes aktionærer har i flere om-

gange sat rekord. Derfor er det også rimeligt, at bankerne 

bidrager mere til samfundet. Samtidig vil en balanceskat 

bidrage til at modvirke den kortsigtede jagt på vækst, 

som mange danske banker fulgte op til finanskrisen.

Der indføres en skat på 0,05 pct. af bankernes balance. 

Den del af balancen, der er egenkapital, friholdes, hvilket 

sikrer, at bankerne polstrer sig til fremtidige kriser. Real-

kreditinstitutter friholdes fra denne balanceskat.

Det vil indbringe 1,8 milliarder kr.5

HER KOMMER PENGENE FRA



NOTER

1 Svar vedrørende udgift ved 30 pct. lavere billetpriser i den offentlige transport fra Transport, Bygnings og Boligministeriet/DTU  

https://www.ft.dk/samling/20161/almdel/tru/spm/473/svar/1420656/1781434.pdf 

2 Svar fra Kulturministeriet vedrørende udgift ved at droppe omprioriteringsbidraget på kulturområdet   

https://www.ft.dk/samling/20182/almdel/kuu/spm/8/svar/1586916/2071842.pdf

3 Svar fra Skatteministeriet vedrørende provenu ved at kapital- og aktieindkomst beskattes som lønindkomst  

https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/sau/spm/246/svar/1485669/1888589.pdf

4 Svar fra Skatteministeriet vedrørende provenu ved genindførsel af fem-årsgrænse på fremførsel af underskud  

https://www.ft.dk/samling/20182/almdel/sau/spm/16/svar/1586042/2070020.pdf 

Svar fra Skatteministeriet vedrørende provenu ved stramning af renteloftet   

https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/sau/spm/100/svar/1524492/1960608.pdf  

Provenuet for stramning af renteloft er kun opgivet i interval ml. ½-1 mia. kr. efter tilbageløb og adfærd. Vi har her anvendt det middelrette skøn  

på 750 mio. kr.

5 Svar fra Skatteministeriet vedrørende provenu ved indførsel af en balanceskat på bankerne  

https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/sau/spm/240/svar/1470791/1864984.pdf  

Skatteministeriet har opgivet provenuet i umiddelbar virkning, men ikke efter tilbageløb og adfærd. 

6 Svar fra Skatteministeriet vedrørende provenu ved at øge afgiften på plastikposer   

https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/sau/spm/357/svar/1499411/1914401.pdf

7 Udgift ved lempelsen findes i lovforslaget L183, der omhandler nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder  

https://www.ft.dk/RIpdf/samling/20161/lovforslag/L183/20161_L183_som_fremsat.pdf   

https://www.ft.dk/samling/20161/almdel/tru/spm/473/svar/1420656/1781434.pdf
https://www.ft.dk/samling/20182/almdel/kuu/spm/8/svar/1586916/2071842.pdf
https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/sau/spm/246/svar/1485669/1888589.pdf
https://www.ft.dk/samling/20182/almdel/sau/spm/16/svar/1586042/2070020.pdf
https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/sau/spm/100/svar/1524492/1960608.pdf
https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/sau/spm/240/svar/1470791/1864984.pdf
https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/sau/spm/357/svar/1499411/1914401.pdf
https://www.ft.dk/RIpdf/samling/20161/lovforslag/L183/20161_L183_som_fremsat.pdf



