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Forord af Pernille Skipper,  

Mai Villadsen, Rune Lund og Victoria Velásquez

Covid-19 er først og fremmest en global sundhedskrise, som har 

kostet tusindvis af menneskeliv og knækkede sundhedssystemer 

verden over. Vi kan alle tydeligt se værdien af et stærkt velfærds-

samfund nu.

Men samtidig har titusinder alene i Danmark allerede mistet 

jobbet, og klimaforandringerne står uløste hen. Verden står på ran-

den af en økonomisk krise og midt i en klimakrise.

Heldigvis er der stadig masser af muligheder for at gøre noget. Vi 

kan vende bekymring og frygt til håb og handling. Vores håb er, at 

covid-19 både fører til et stærkere sundhedssystem og bedre vel-

færd, til mere økonomisk tryghed for almindelige mennesker såvel 

som dem med for lidt på kontoen og ikke mindst til en grønnere 

fremtid.

Vi kan skabe et mere bæredygtigt, mere demokratisk og mere 

socialt retfærdigt samfund. Hvis vi altså vælger det. Her og nu er 

det oplagt at bruge investeringer i den grønne omstilling, i velfær-

den og i tryghed for ledige til at holde hånden under beskæftigel-

sen og økonomien. På den måde kan vi sikre, at krisen ikke bliver så 

dyb, som den ellers står til at blive. At krisen ikke fører til en op-

bremsning i klimakampen. Og at krisen ikke fører til stigende ulig-

hed.

Den bedste vej ud af krisen er nemlig både grøn og socialt ret-

færdig.

Derfor fremlægger vi nu en plan, der sender i alt 147 mia. kr. ud i 

samfundet til bedre velfærd, mere tryghed for arbejdsløse og inve-

steringer i den grønne omstilling. Planen har fire centrale hovedele-

menter:

Grønne investeringer for 55 mia. kr. i eksempelvis elektrifice-

ring af tog, energirenoveringer og havvindmølleparker.

At vi sørger for, at vores velfærd ikke halter efter den øvrige 

samfundsudvikling, så vi får flere kollegaer til de sygeplejersker, 

sosu’er og pædagoger, der lige nu udgør frontlinjen i corona-krisen.

At vi hæver dagpengene og suspenderer fattigdomsydel-

serne. Det giver bedre vilkår for alle dem, som mister deres 

job under krisen, og et øget forbrug til gavn for virksomhederne.

En fond til at sikre kritisk infrastruktur som f.eks. vaccinepro-

duktion og til at skyde penge ind i vigtige virksomheder til 

gengæld for aktier. På den måde redder vi arbejdspladser i stedet 

for aktionærer.

Der er allerede partier, der har talt om at droppe klimaplanerne 

eller at bruge penge på skattelettelser til de rigeste. Det er en far-

lig vej at gå.

Vi kan komme godt igennem krisen. Hvis vi øger de grønne ambi-

tioner, forbedrer velfærden og hjælper mennesker ramt af ar-

bejdsløshed, kan vi gøre det endnu bedre – også økonomisk set. I 

denne plan viser vi hvordan.

ET GRØNT OG SOCIALT RETFÆRDIGT  
SVAR PÅ DEN ØKONOMISKE KRISE
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De mest klimaeffektive grønne investeringer skal fremrykkes, så de 

kan bidrage til at sikre beskæftigelsen, uden at den nødvendige 

grønne omstilling går i stå. Allerede inden corona-krisen var der 

brug for at speede omstillingen op, så vi kan leve op til målet om 

70 pct. CO2-reduktion i 2030. Hvis vi går i gang med de rigtige ting 

nu, kan det også skabe arbejdspladser og få os igennem den øko-

nomiske krise.

Hovedværktøjet til at nå klimamålene er for Enhedslisten en 

bred drivhusgasafgift efter Klimarådets model, der omfatter 

alle udledninger i Danmark og stiger over de næste ti år. Det 

skal dog undersøges, om andre tiltag, såsom et hurtigere forbud 

mod nye fossilbiler, kan tillade en lavere pris uden at sætte 70 

pct.-målsætningen over styr. Store dele af indtægterne fra af-

giften skal gå direkte til omstilling af de sektorer, som betaler 

den. Økonomiske tiltag skal samtidig sikre, at udgifterne ikke 

rammer de svageste grupper i Danmark. Effekten af afgiften 

skal følges særligt tæt i sektorer, hvor der er risiko, for at pro-

duktion flytter til andre lande med ringere miljø- og klimastan-

darder.

CO2-afgiften kan dog ikke stå alene og skal indfases over tid, 

så den ikke forværrer den økonomiske krise, vi er på vej ind i. 

Derfor foreslår vi følgende grønne investeringer som led i en kri-

seplan:

GRØNNE OFFENTLIGE  
INVESTERINGER
• Danmarks grønne investeringsfond øges med 10 mia. kr. og 

får nyt fokus på investeringer med klima- og jobeffekt

Danmarks grønne investeringsfond skal yde lån til og investere 

i at udrulle allerede kendt teknologi, så vi får mest mulig 

klima- og jobeffekt for pengene. Samtidig udvides investerings-

rammen med 10 mia. kr., så fonden i alt råder over 16 mia. kr. 

• Investeringer i bæredygtig togtrafik for 20 mia. kr.

Nye banestrækninger, hastighedsopgraderinger og elektrificering 

fremrykkes, så der udmøntes investeringer for 20 mia. kr. inden 

for de næste tre år. Det inkluderer bl.a. den nye bane over Vest-

fyn og renovering af Østbanen mellem Køge og Faxe Ladeplads.

• Udbygning af cykelstier langs statsvejnettet for to mia. kr.

Der er en stor mangel på cykelstier langs statsvejnettet. For at 

gøre cyklen til et bedre alternativ til bilen på de korte og mel-

lemlange ture investeres to mia. kr. i at bygge nye cykelstier.

• Opladning til elbiler udbygges for 200 mio. kr. årligt i tre år

Den eksisterende pulje til udbygning af ladeinfrastrukturen til 

elbiler forøges med fokus på områder uden lademuligheder 

samt på lynopladere langs større veje, motorveje og ved kul-

turinstitutioner.

GRØNNE INVESTERINGER SKAL SIKRE  
KLIMAET OG BESKÆFTIGELSEN

Foto: iStock
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GRØN OMSTILLING AF DEN OFFENTLIGE 
SEKTOR
• Kommunernes grønne investeringer undtages for anlægsloftet

Potentialet for vedvarende energi, energirenoveringer og klima-

tilpasning i kommunerne er enormt. Mange energirenoverings-

projekter bliver imidlertid aldrig gennemført på grund af an-

lægsloftet, der sætter en grænse for kommunernes forbrug. 

Selvom mange af investeringerne ville tjene sig selv hjem over en 

årrække. Som led i hjælpepakkerne har man fjernet anlægslof-

tet for resten af 2020. Enhedslisten ønsker, at vi også efter 2020 

dispenserer grønne investeringer fra anlægsloftet. Kommunerne 

skal have samme mulighed for at lave vedvarende energi, som 

stat og regioner har. Vi kan ikke vurdere, hvor mange investerin-

ger, det vil udløse. Uanset hvad er det ikke en statslig udgift, da 

der alene er tale om, at kommunerne får lov at bruge penge.

• Væk med administrative forhindringer for kommuners inve-

steringer i solceller 

Der er i dag en række administrative begrænsninger for solcel-

ler i kommunerne. De skal fjernes, så det bliver nemmere for 

kommunerne at etablere solceller på egne bygninger.

UDBYGNING AF VEDVARENDE ENERGI
• Mere dansk havvind

Med Energiaftalen 2018 blev det besluttet, at der skal etableres 

tre havvindmølleparker frem mod 2030. De skal påbegyndes 

allerede nu. Derudover skal tre yderligere parker igangsættes 

så hurtigt som muligt. Det vil gøre, at Danmarks elforsyning 

hurtigere bliver grøn og vil samtidig mindske afhængigheden af 

biomasse.

• Tilskud til omlægning til vedvarende energi i mindre fremstil-

lingsvirksomheder for en mia. kr.

Der ligger et stort potentiale i at få mindre fremstillingsvirk-

somheder omstillet til vedvarende energi og elektrificering. Til 

det formål oprettes en tilskudspulje på 330 mio. kr. om året i 

de næste tre år.

ENERGIEFFEKTIVISERINGER
• Billige, statsgaranterede lån til energirenoveringer af boliger

En lang række boligejere uden for fjernvarmeområdet kan i 

dag ikke få lån til energirenoveringer af boliger. Energirenove-

ringerne vil gøre det nemmere at skifte til varmepumper og 

dermed mindske afbrænding af olie, naturgas og træ. En-

hedslisten vil, efter tysk model1, give adgang til billige lån på 

op til 750.000 per bolig. Den samlede låneramme er på 10 

mia. kr.

• Renoveringer af almene boliger fremskyndes

I øjeblikket har Landsbyggefonden over 450 projekter på teg-

nebrættet, der går ud på at renovere landets almene boliger. 

Projekterne er finansierede og skal bare i gang. Enhedslisten vil 

give mulighed for, at hele køen af ventende projekter kan på-

begyndes. 

• Støttepulje til udskiftning af olie-, gas og træpillefyr til var-

mepumper på 2,1 mia. kr.

Den eksisterende støttepulje til skift af oliefyr udvides til også 

at inkludere gas- og træpillefyr samtidig med, at støttebeløbet 

hæves til 20.000 kr. Derudover indføres der forbud mod indivi-

duelle olie- og gasfyr fra 2025. Samtidig laves der en plan for 

udfasning af olie- og gasfyr i det offentlige. Der afsættes 700 

mio. kr. årligt i tre år.

Foto: Mark Knudsen
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INVESTERINGER I VELFÆRDENS HELTE

TRYGHED FOR LEDIGE

Velfærdens helte har som aldrig før vist deres værd under coro-

na-krisen. Vores udbyggede velfærdssamfund er en af grundene til, 

at vi er kommet så godt igennem epidemien indtil videre, og vi 

kunne med al sandsynlighed have stået endnu stærkere, hvis årti-

ers nedskæringer ikke havde sat deres præg. Engang fulgte udvik-

lingen i det offentlige forbrug med udviklingen af det øvrige sam-

fund. Sådan har det ikke været i mere end ti år. Det betyder, at der 

ikke følger penge med, når flere skal bruge børnehaver, sygehuse 

og ældrepleje. Velfærden sakker bagud år for år. Den udvikling skal 

vendes, og i en økonomisk krise, hvor den private beskæftigelse 

bløder, giver det god mening at skabe flere offentlige job, så færre 

er arbejdsløse og på offentlig forsørgelse.

• Der investeres seks mia. kr. i velfærden årligt

Væksten i det offentlige forbrug skal følge velstanden i sam-

fundet. Desværre har udviklingen de sidste ti år medført en la-

vere udvikling og gjort velfærden utidssvarende. I de kom-

mende år foreslår Enhedslisten derfor at løfte velfærden med 

ca. seks mia. kr. årligt svarende til en gennemsnitlig årlig real-

vækst på 1,1 pct. Går 2/3 af det beløb til ansættelser, vil det 

svare til ca. 4.600 flere ansatte i 2021. Fortsætter udviklingen, 

vil der i 2025 i alt være kommet 20.000 ekstra ansatte i kom-

muner, regioner og staten. Det betyder flere kolleger til de sy-

geplejersker, sosu’er og pædagoger, der lige nu står i forreste 

linje.

Dagpengene er løbende blevet udhulet, og kontanthjælpen for-

værret. Nu mister titusinder jobbet under krisen, og de kan se frem 

til enorme indtægtstab. Mange kan ende i økonomisk ruin. Det er 

ikke bare uretfærdigt. Det kan ligefrem gøre den økonomiske krise 

dybere, fordi disse mennesker får så lille et rådighedsbeløb, at flere 

af dem ikke engang vil have råd til et basalt forbrug. Det vil gå ud 

over efterspørgslen og dermed virksomhederne, så krisen forvær-

res. Det skal undgås via:

• Midlertidigt løft af dagpengene

Udhulingen af dagpengene skyldes bl.a., at dækningsgraden 

er blevet ringere. For mange lønmodtagere svarer den end 

ikke til halvdelen af det, de før fik i indtægt. Mange arbejds-

løse kan ikke betale deres regninger, og flere bliver sat på ga-

den, fordi dagpengene slipper op. Derfor foreslår vi, at dag-

pengenes dækningsgrad forbedres, så den ledige får 90 pct. 

af sin tidligere indtægt dækket, dog max 25.000 kr. om måne-

den. Ordningen skal være midlertidig og i første omgang løbe 

i tre måneder, men med mulighed for forlængelse.

• Væk med særligt lave ydelser i det kommende år

Når f.eks. kontanthjælpsloftet gør, at flere får svært ved at betale 

deres husleje, så er der ikke overskud til et helt basalt forbrug. 

Øget luft i budgettet for dem på kontanthjælp, uddannelses-

hjælp og integrationsydelse vil ikke alene skabe en tryggere og 

bedre hverdag for de mange, der ikke kan få et arbejde. Det vil 

samtidigt være et effektiv greb til at få gang i forbruget. Enhedsli-

sten forslår derfor, at fattigdomsydelserne suspenderes i det 

kommende år. Det samme skal gælde 225-timersreglen. Lige nu 

lægger regeringen kun op til delvis suspendering, så de, der blev 

ramt af 225-timersreglen i f.eks. januar, fortsat bliver ramt, selvom 

det er åbenlyst svært at få arbejde i disse tider. Det skal ændres.

Foto: iStock
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REGNINGEN FOR KRISEN SKAL FORDELES 
RETFÆRDIGT

Foto: iStock

Vi skal holde hånden under beskæftigelsen og sikre vigtige arbejds-

pladser. Men vi skal ikke bruge skattekroner på at sikre aktionæ-

rerne og multinationale selskaber i skattely. Derfor skal nye hjæl-

pepakker følges af modkrav.

• Ingen støttekroner til selskaber i skattely, der ikke bidrager

Multinationale selskaber, der ikke har betalt dansk selskabs-

skat de seneste fem år eller haft påfaldende lav skattebeta-

ling, og som tillige er placeret i skattely, skal kun kunne få 

støtte fra hjælpepakkerne, hvis de betaler den tilbage med 

renter. Der skal oprettes en dansk skattelyliste, så også virk-

somheder baseret i skattelylande, der ikke er omfattet af EU’s 

liste, bliver udelukket. Holland har i dag en sådan liste, hvilket 

EU-reglerne giver mulighed for.

• Stop for udbyttebetaling, aktietilbagekøbsprogrammer  

og lønstigninger til direktionen i to år

Banker og virksomheder, der omfattes af hjælpepakkerne, skal 

ikke kunne udbetale udbytte til aktionærerne, lave aktietilba-

gekøbsprogrammer eller give lønstigninger eller bonusordnin-

ger til ledelsen i to år. Det skal også gælde dem, der modtager 

under 60 mio. kr. fra hjælpepakkerne.

• Statslig fond skal sikre kapital til virksomheder mod  

medejerskab

Efter tysk forbillede etableres en statslig fond med investe-

ringskapital på 60 mia. kr., som kan skyde penge i virksomhe-

der mod at få aktier til gengæld. Formålet er at sikre produk-

tion og arbejdspladser i vigtige virksomheder, uden at skatte-

ydernes støttekroner går til aktionærerne. Fonden skal også 

kunne opkøbe strategisk vigtige virksomheder, såsom den tidli-

gere statslige vaccineproduktion. Endelig skal fonden kunne 

sikre produktion, der er kritisk for forsyningssikkerheden, ved 

at hjemtage den eller beskytte den mod overtagelse fra kapi-

talfonde og udenlandske statsfonde.

EFTERSKRIFT
Dette er første udspil fra Enhedslisten, der skal bidrage til at bringe 

os ud af den økonomiske krise, som er under opsejling og udløst af 

covid-19.

Vi gør os ingen illusioner om, at dette udspil er et udtømmende 

svar på alle de udfordringer, som den aktuelle økonomiske krise 

skaber. Et par hundredetusinde ledige i Danmark øger presset for 

en reform af tilbagetrækningsalderen og bedre muligheder for at 

dele arbejdet. Der er dystre jobudsigter for hundredtusinder af 

ufaglærte og en større omstilling af økonomien undervejs, hvor 

hele brancher skal neddrosle og nye opstå. Det gør en massiv ud-

dannelsesindsats uundværlig. Bankernes manglende vilje til at 

hjælpe små virksomheder og husstande med lave indtægter kalder 

på en offentlig samfundsbank. Det kommer vi med svar på i senere 

udspil. I dette allerførste holder vi fokus på tiltag, der umiddelbart 

kan afbøde virkningerne af den økonomiske krise uden at øge ulig-

heden eller sætte den grønne omstilling over styr.
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 Statslig udgift  Samlet statslig  Samlet volumen af

Fremrykning og omdisponering 2020-2021 udgift frem til 2025 Enhedslistens tiltag

af midler (mia. kr.) (mia. kr.) (mia. kr.) 

Udvidelse og fremrykning af investeringsrammen 0,1 0,1 0,0

i den grønne investeringsfond    

Fremrykning af den første havvindmøllepark 0,4 0,4 0,0

fra Energiaftalen 2018   

I alt 0,5 0,5 0,0

Midlertidige udgifter   

Forbedring af dagpengenes dækningsgrad i tre måneder  1,0 1,0 1,0

Suspendering af fattigdomsydelserne i et år 1,4 1,4 1,4

Investeringer i bæredygtig togtrafik 4,0 20,0 20,0

Udvidelse af støttepuljen til skift af olie, træpille og gasfyr 0,7 2,1 2,1

til varmepumper    

Ladeinfrastruktur til el-biler 0,2 0,6 0,6

Udbygning af cykelstier 0,7 2,0 2,0

Tilskudspulje til omlægning til vedvarende energi 0,3 1,0 1,0

i mindre fremstillingsvirksomheder   

Oprettelse af statslig kapitalfond 60,0 60,0 60,0

I alt 68,3 88,1 88,1

Statsgaranterede lån   

Statsgaranterede lån 10 mia. til energirenoveringer 0,0 0,0 10,0

hos boligejerne   

I alt 0,0 0,0 10,0

Renoveringer af almene boliger   

Igangsætte alle ventende projekter i Landsbyggefonden 0,0 0,0 18,4 

til renoveringer af almene boliger   

I alt 0,0 0,0 18,4

Permanente udgifter   

Væksten i det offentlige forbrug skal følge det udvidede 6,0 30,0 30,0 

demografiske træk 2021-2025   

Fremrykning og fuld finansiering af de to aftalte, men delvist 0,3 1,5 0,3 

finansierede havvindmølleparker fra Energiaftale 2018    

Etablering af yderligere tre havvindmølleparker 0,5 2,3 0,5

I alt 6,8 33,8 30,8

I alt 75,6 122,4 147,3

TABEL OVER UDGIFTER

FINANSIERING OG EFFEKTER
Denne plan bruger forskellige værktøjer. Der er både tale om øget 

offentligt forbrug, midlertidige tilskud, lån, investeringer, fremryk-

ninger og omdisponeringer. Det påvirker de offentlige finanser for-

skelligt.

Samlet set foreslår vi at sende 147 mia. kr. ekstra ud i samfundet 

frem mod 2025 til grøn omstilling, velfærd, tryghed for ledige og 

sikring af kritisk infrastruktur. I det følgende gennemgås udgifterne, 

og hvor pengene kommer fra.



ET GRØNT OG SOCIALT RETFÆRDIGT SVAR PÅ DEN ØKONOMISKE KRISE    9

Fremrykning af midler    

Fremrykning af skatteindtægter fra Finanslov 2020  0,1 0,1

Midlertidig finansiering   

Statslån til finansiering af fremrykket udgift for etablering af havvindmølleparker  0,4 0,4

fra Energiaftale 2018   

Statslån til finansiering af midlertidige ordninger for dagpenge og kontanthjælp  2,4 2,4

Statslån til finansiering af statslig kapitalfond   60,0 60,0

Fremrykning af beskatning af 0,74 pct. at pensionsformuen til  5,9 25,7

dækning af øvrige midlertidige udgifter til grønne investeringer   

Varig finansiering   

Udmøntning af finanspolitisk råderum 2021-2025  5,6 28,0

Finansiering af yderligere permanente udgifter - målretning af  0,9 4,5

jobfradraget med aftrapning ml. 300.000-350.000 kr. i indkomst    

Finansiering af yderligere permanente udgifter   0,2 1,0

- fjernelse af bruttoskatteordningen   

Fjerne investorfradraget  0,1 0,8

I alt  75,6 122,9

TABEL OVER INDTÆGTER

FREMRYKNING OG OMDISPONERING  
AF MIDLER
Fremrykning af allerede planlagte udgifter kræver ikke nye varige 

indtægter.

• Udvidelse af Danmarks Grønne Investeringsfond med 10 mia. kr. 

Der er afsat 76 mio. kr. i 2020 på Finansloven til at afdække 

statslige risici. For at kunne frigøre de midler, Enhedslisten øn-

sker, skal der fremrykkes yderligere 93 mio. kr., så den samlede 

investeringsramme kan svare til i alt 16 mia. kr. Det er ti mia. 

mere end i dag. Dette kan gøres inden for rammerne af Fi-

nanslovsaftalen 2020 ved at indfase en række skatteforhøjel-

ser et halvt år hurtigere end forudsat. Det drejer sig om:

• Forhøjelse af afgift på online spil og kasino (halvt års virk-

ning - 75 mio. kr.)

• Genindførsel af afgift på PVC-folier (10 mio. kr.)

• Genindførsel af afgift på PVC og ftalater (7,5 mio. kr.)

• Genindførsel af registreringsafgift på fly (2,5 mio. kr.)

• Fremrykning af den første finansierede havvindmøllepark fra 

Energiaftale 2018

Ved at rykke det maksimale afsatte beløb til havvind fra Ener-

giaftale 2018 frem fra 2025 til 2020 hæves udgiften i 2020 fra 17 

mio. kr. til 376 mio. kr. Dermed skal indtægtssiden øges med 

359 mio. kr. i 2020. Enhedslisten vil finansiere denne udgift ved 

optagelse af statslån.

MIDLERTIDIGE UDGIFTER
Midlertidige udgifter skal finansieres, men kræver ikke varige finan-

sieringskilder.

• Tremåneders løft af dagpengene og suspendering af fattig-

domsydelserne i et år

Enhedslisten vil finansiere de midlertidige ordninger for løft af 

dagpenge og suspendering af fattigdomsydelserne ved at op-

tage statslån. Det er samme strategi, det politiske flertal har an-

vendt ved finansieringen af de mange store hjælpepakker til det 

danske erhvervsliv. Danmark er i den lykkelige situation, at vores 

renter er så lave, at det ifølge Finansministeriet ikke vil få en 

nævneværdig betydning for det finanspolitiske råderum frem 

mod 2025.2 Den samlede udgift, der skal lånefinansieres, er i ud-

gangspunktet 2,4 mia. kr. og altså beskedent i forhold til, hvad 

der allerede er lånt til andre hjælpetiltag søsat af Folketingets 

partier. Dermed også sagt, at der er rigt rum til at låne penge til 

yderligere forlængelser af ordningerne, skulle der blive behov. 

Det gælder i særligt grad den korte ordning for dagpengene.

• Statslån til finansiering af statslig kapitalfond

Den statslige kapitalfond finansieres ved optagelse af et stats-

lån på 60 mia. kr. De kan investeres i virksomheder til at sikre 

produktion og arbejdspladser i strategisk vigtige virksomheder, 

hvor staten modtager aktier til gengæld. Dette vil beskytte 

mod overtagelse fra kapitalfonde og udenlandske statsfonde. 

Den danske stats renter er så lave, at det ifølge Finansministe-

riet ikke vil få en nævneværdig betydning for det finanspoliti-

ske råderum frem mod 20253. Fonden er forholdsmæssigt lige 

så stor som en lignende fond i Tyskland, og vurderingen er, at 

ét lån på 60 mia. kr. vil være nok. Derfor er den placeret som 

en midlertidig engangsudgift. 

• Øvrige midlertidige udgifter

En række af de foreslåede grønne tiltag har midlertidig karak-

ter. Det gælder:
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• Investeringer i bæredygtig togtrafik for 20 mia. kr. 2020-

2024.

• Udvidelse af støttepuljen til skift af olie, træpille og gasfyr 

til varmepumper - 2,1 mia. kr. over tre år.

• Ladeinfrastruktur til el-biler - 600 mio. over tre år.

• Udbygning af cykelstier - 2 mia. kr. over tre år.

• Tilskudspulje til omlægning til vedvarende energi i mindre 

fremstillingsvirksomheder - 1 mia. over tre år.

Samlet set er der tale om midlertidige investeringer for 25,7 

mia. kr. i den grønne omstilling frem mod 2025. Dette foreslår 

Enhedslisten finansieret gennem en fremrykning af pensions-

beskatningen. Svar fra Finansministeriet viser, at beskatter 

man den eksisterende pensionsformue med blot 1 pct., vil det 

give et engangsprovenu på hele 35 mia. kr.4 For at rejse 25,7 

mia. kr. skal den eksisterende pensionsformue beskattes med 

ca. 0,74 pct.

STATSLÅN OG STATSGARANTEREDE LÅN
Statslån kræver som udgangspunkt ikke finansiering, da pengene 

kommer tilbage.

• Statsgaranterede lån til energirenoveringer

Der stilles en lånegarantiramme på 10 mia. kr. til rådighed for 

energirenoveringer hos private.

• Øget renoveringsramme for almene boliger

Da udgifterne til renoveringer i den almene sektor lånes af 

Landsbyggefonden hos staten og derefter betales tilbage af le-

jerne over en årrække, er der ikke tale om en udgift, der skal fi-

nansieres.

PERMANENTE UDGIFTER
Permanente udgifter kræver varige finansieringskilder.

• Velfærden skal frem mod 2025 følge det fulde demografiske 

træk

Det vil i alt koste 30 mia. kr. frem mod 2025, såfremt man skal 

leve op til det fulde demografiske træk på 1,1 pct. En sådan 

vækst kan altovervejende finansieres med det finanspolitiske 

råderum for 2021-2025, som er på i alt 28 mia. kr., jf. Finansmi-

nisteriet (okt. 2019).5 Der vil i forhold til Enhedslistens forslag 

mangle 2 mia. kr. svarende til 400 mio. kr. årligt.

• To allerede aftalte havvindmølleparker og tre nye

Som nævnt ovenfor blev der i Energiaftale 2018 aftalt i alt tre 

havvindmølleparker frem mod 2030. Enhedslisten vil fremrykke 

den fulde finansiering af den første såvel som den delvise fi-

nansiering, der allerede er sat af, til de to næste havvindmøl-

leparker. Som det fremgår, vil vi fremrykke hele rammen fra 

Energiaftale 2018 og finansiere den gennem et statslån på 359 

mio. kr. Det dækker både park nr. 1, som allerede er fuldt fi-

nansieret, men også den delvise finansiering af park nr. 2 og 3. 

For at sikre solid finansiering under park nr. 2 og 3 afsætter En-

hedslisten i alt 300 mio. kr. til disse to parker. Enhedslisten vil 

igangsætte yderligere tre havvindmølleparker. Disse tre parker 

medfører en årlig udgift på 450 mio. kr.  

• Målretning af jobfradraget til lav- og mellemindkomster

Samlet set indeholder Enhedslistens plan permanente udgifter 

for 1,2 mia. kr. årligt, som ikke er dækket af det finanspolitiske 

råderum. Det vil Enhedslisten finansiere ved at målrette jobfra-

draget til de lønmodtagere, der har lave og moderate indkom-

ster, frem for, som nu, at give alle lønmodtagere jobfradrag. En-

hedslisten foreslår, at jobfradraget aftrappes i et interval fra 

300.000 kr. til 350.000 kr. Forslaget vil styrke statskassen med 900 

mio. kr. efter tilbageløb og adfærd. Det vil give en beskeden re-

duktion af uligheden på 0,01 point på Gini-koefficienten og har 

en meget beskeden negativ virkning på arbejdsudbuddet på 500 

fuldtidspersoner.6 Det skal ses i sammenhæng med de gennem-

førte reformer, som antages at øge den strukturelle beskæfti-

gelse med over 250.000 fuldtidspersoner frem mod 20257.

• Afskaffelse af bruttoskatteordning

Enhedslisten vil fjerne den uretfærdige bruttoskatteordning, 

hvor topchefer, der enten er udlændinge eller danskere og har 

været væk fra Danmark i en årrække, trods millionlønninger 

betaler en skat på ca. 33 pct. Det er lavere end mange lavtløn-

nedes skat. At fjerne bruttoskatteordningen vil bidrage med ca. 

200 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd8.

• Fjerne investorfradraget

Investorfradraget giver personer, der investerer direkte i de 

omfattede virksomheder, mulighed for årligt at fradrage halv-

delen af investeringerne op til 400.000 kr. i 2019-2022 og fra 

2023 op til 800.000 kr. Ved indirekte investeringer gennem inve-

storfradragsfonde kan halvdelen fradrages op til 125.000 kr. fra 

2019-2022, mens loftet fra 2023 og frem er 250.000 kr. I begge 

tilfælde er den gennemsnitlige fradragssats på ca. 30 pct. Vis-

mændene har tidligere kritiseret modellen for at være risikabel 

og uigennemskuelig9. Samtidig er det et fradrag, der stort set 

kun kommer samfundets rigeste til gode. At fjerne investorfra-

draget giver ca. 100 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd i 2021 

og 2022 og ca. 200 mio. kr. fra 2023 og frem10.
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NOTER

1 https://www.kfw.de/kfw.de.html

2 https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/fiu/spm/157/svar/1648556/2173758/index.htm

3 https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/fiu/spm/157/svar/1648556/2173758/index.htm

4 https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/sau/spm/187/svar/1624346/2134181.pdf

5 Finansministeriet (okt. 2019): ” Opdateret 2025-forløb: Grundlag for udgiftslofter 2023”, p. 16. Online: https://www.fm.dk/~/media/ 

publikationer/imported/2019/opdateret-2025-forloeb-okt-19/opdateret-2025_forloeb-_-grundlag-for-udgiftslofter-2023_ 

oktober-2019.ashx 

6 https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/sau/spm/298/svar/1644136/2166278.pdf

7 https://www.fm.dk/~/media/publikationer/imported/2018/reformer-har-styrket-dk-oekonomi/oekonomisk-analyse 

-_-reformer-har-styrket-dansk-oekonomi.ashx 

8  https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/sau/spm/296/svar/1643909/2165793.pdf

9 https://borsen.dk/nyheder/politik/vismaend-kritiserer-nyt-investorfradrag-der-er-en-meget-stor-risiko 

-forbundet-med-den-slags-89ifw

10 https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/sau/spm/292/svar/1643097/2164188.pdf
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