FINANSLOVSFORSLAG 2021

En borgerlig vej for
fremtidens Danmark
Mere tryghed, skattelettelser og flere arbejdspladser
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Indledning
Der er brug for en sikker borgerlig stemme i dansk
politik, der kan sikre nye arbejdspladser, styrke
kernevelfærden og give danskerne økonomisk frihed
og fremgang.
Vores finanslovsforslag viser, at den borgerlige vej kan
lade sig gøre. Men det kræver politisk vilje og mod.
Vilje til at fortsætte ad det reformspor, der er blevet
lagt siden velfærdsforliget i 2006. Og mod til at tage
svære politiske diskussioner om, hvordan vi prioriterer i de offentlige udgifter. Vi er parate til begge dele.

Hjælpepakker har haft til formål at holde hånden
under arbejdspladser. Det har været dyrt og nødvendigt i en periode. Men det skaber ikke varige arbejdspladser. Vi vil styrke dansk økonomi permanent - ikke
blot midlertidigt.
På den måde fortsætter vores finanslovsforslag
reformkursen fra tidligere borgerlige regeringer.
En kurs, der i dag har gjort Danmark 176
milliarder kroner rigere om året, end vi ellers
havde været1.

Figur 1: Konservativt finanslovsforslag for 2021
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Danmark er en lille åben økonomi med stærke
handelsrelationer til både nær og fjern. Når en økonomisk nedtur rammer resten af verden, går det derfor
hårdt ud over dansk økonomi.
Derfor er vi i Det Konservative Folkeparti nu klar
med en række initiativer, der gør samfundet rigere og
skaber arbejdspladser til gavn for alle danskere.
Samtidig bruger vi flere penge på ældre og sundhed,
fordi det er vigtigt at prioritere det vigtigste - også i
krisetider.
Det kan lade sig gøre, fordi vi ikke ser alle offentlige
udgifter som kernevelfærd og derfor er villige til at
prioritere.
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Kilde: Finansministeriet (2018), Reformer har styrket dansk økonomi, aftaletekster og egne beregninger
SAU (2019-20), Svar på spørgsmål 540 (alm. del)

Med vores finanslovsforslag tager vi det næste skridt
ad den vej. Vi vil lette skatten med godt 6 milliarder
kroner allerede i 2021. Samlet set skaber vi ca.
34.000 varige arbejdspladser og øger BNP med ca. 36
milliarder kroner i 2025 med vores finanslovsforslag.
Det vil gøre hele Danmark rigere. For eksempel vil vi
gradvist sænke selskabsskatten fra 22 til 19 procent.
Det er ikke kun godt for virksomhederne, men
sikrer også alle indkomstfremgang, uanset lønniveau2.
Derudover foreslår vi skattelettelser, som alle i
arbejde vil kunne aflæse direkte på lønsedlen.
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Vi vil hæve beskæftigelsesfradraget for alle i arbejde,
trække 100.000 danskere ud af topskatten og fjerne
modregningen i folkepensionen for aktive pensionister.
Vores skattelettelser finansierer vi blandt andet ved
at omdirigere ubrugte midler, som regeringen har
reserveret til yderlige offentligt forbrug.
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For vi mener ikke, at den offentlige sektor generelt skal
vokse sig større.
Vi har udvalgt de områder, f.eks. sundhedsområdet,
der skal have et målrettet løft. Der er behov for at investere – men det skal være i arbejdspladser og ikke i
en større offentlig sektor.

Danmarks økonomiske udfordringer lige nu
Danmark mister arbejdspladser
Det er nu et halvt år siden spredningen af coronavirus lukkede store dele af vores samfund. I dag stiger
smittetallene igen, og vi er på vej ind i anden bølge.
Det har haft store konsekvenser for danskerne og for
dansk økonomi, og det vil fortsat have store konsekvenser for dansk økonomi. Efter syv år med stigende
beskæftigelse faldt den med 74.000 personer fra
februar til juni i år. Ledigheden steg med 51.000 i
samme periode3. BNP faldt med 8,3 procent i første
halvår 20204. Det kan mærkes. Både hos den enkelte,
der ikke længere går på arbejde, men også på dansk
økonomi.
En lang række virksomheder er blevet tvangslukket
under pandemien. Derfor har vi kompenseret dem for
en række af de tab, som restriktionerne har medført.
Det er rimeligt, men også en effektiv måde at holde
hånden under arbejdspladser på, når kapitaloverførsler
direkte til virksomheder sikrer, at færrest muligt går
konkurs. Derfor er det vigtigt, at vi også i 2021 har
plads i økonomien til at kompensere virksomheder,
der er direkte ramt af restriktioner.
Nu hvor Danmark og resten af Europa rammes af
anden bølge af smittespredning, er usikkerheden
om dansk økonomi steget væsentligt. Det betyder, at
presset på den globale økonomi kan fortsætte, og at
den økonomiske genopretning i Danmark kan trække
ud.
I august forventede Finansministeriet, at BNP ville
nå op på omtrent samme niveau som før corona-

Finansministeriet, Økonomisk Redegørelse – August 2020
Finansministeriet (2020), Økonomisk Analyse: Status for dansk og international økonomi
Finansministeriet, Økonomisk Redegørelse – August 2020
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Opdaterede tal på baggrund af DI (2019), Selskabsskatten under stigende pres
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CEPOS (2020), Danmark har den næsthøjeste skat på aktieindkomst blandt OECD-lande

pandemien ved udgangen af 2021. Men det kan vi
ikke længere tage for givet. Når krisen bliver længere,
end vi først antog, vil flere virksomheder dreje nøglen
om. Endnu flere vil melde sig ledige, og Danmark vil
tabe arbejdspladser. BNP vil fortsat være væsentligt
lavere i 2021, hvis verdensøkonomien rammes af
anden bølge5.

Svigtende konkurrenceevne kan sætte
velstanden over styr
Spredningen af corona-virus påvirker hele den globale
økonomi og derfor også vores eksport. På nuværende
tidspunkt forventes et tilbageslag af samme størrelsesorden som under finanskrisen, og i første halvår i år
faldt eksporten med 16,5 procent6.
Ingen danske hjælpepakker kan øge den udenlandske
efterspørgsel. De hjælpepakker, som vi har kunnet
bruge til at afhjælpe konkurser i nedlukkede erhverv,
virker ikke på eksporten. Til gengæld kan vi styrke
deres konkurrenceevne ved at sænke skatten.
Allerede før corona var erhvervslivets konkurrenceevne svækket i forhold til tidligere. For eksempel
har en række af vores nærmeste nabolande sænket
selskabsskatten til under det danske niveau. Planlagte
skattelettelser i Sverige, Frankrig, Schweiz og Østrig
vil betyde, at den gennemsnitlige europæiske selskabsskat vil fortsætte med at falde med yderligere 0,4
procentpoint over de næste tre år. Det vil medføre,
at der i 2023 vil være 17 lande i EU, der har en lavere
selskabsskat end Danmark. I dag er det tal 16 lande7.
Oven i det kommer, at Danmark har den næsthøjeste
skat på aktier i OECD-området8.
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Figur 2: Danmark har den næsthøjeste skat på aktieindkomst i OECD
Skat på aktieindkomst opgjort i pct. i 2020
60

50

40

30
OECD-gennemsnit
20

10

0

1.

d

an

Irl

2.

k

ar

m

n
Da

5.

St

o

rb

ien

nn

a
rit

6

ig

kr

an

r
.F

8.

e

rg

No

e

rig

ve

S
9.

1

d

lan

in

F
2.

1

6.

nd

kla

s
Ty

nd

lla

18

o
.H

.
27

len

Po

29

en

au

it
.L

.
35

nd

tla

Es

.
35

nd

tla

Le

Kilde: OECD (2020) Tax Database, Overall statutory tax rates on dividend income, net personal tax.
Anm.: Figuren viser Danmark sammenlignet med udvalgte lande i vores nærområde. De manglende søjler udfra Estland og Letland viser, at de ikke har skat
på aktieindkomst.
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Det presser danske virksomheders konkurrenceevne.
En høj aktie- og selskabsskat gør det mindre attraktivt
at spare op og investere i Danmark. Det vil i sidste
ende gå ud over produktiviteten og de lønninger, virksomhederne kan tilbyde sine ansatte.

Det lave antal arbejdstimer betyder, at vi kunne have
været rigere, end vi er i dag. Der er fortsat et stort
uforløst potentiale i at gøre det mere attraktivt at
yde en ekstra indsats og at få flere uden for arbejdsmarkedet i beskæftigelse.

En anden alvorlig udfordring for dansk
økonomi er, at vi er blandt dem, der arbejder
færrest timer pr. indbygger i OECD9.

Figur 3 på næste side viser antal arbejdstimer pr. indbygger i Danmark sammenlignet med OECD-landene
i vores nærområde.
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CEPOS (2020), Danskerne har lav samlet arbejdsindsats blandt OECD-lande trods høj beskæftigelsesgrad

Figur 3: Få arbejdstimer i Danmark pr. indbygger
Arbejdstimer pr. indbygger i OECD i 2019
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Kilde: CEPOS (2020), Danskerne har lav samlet arbejdsindsats blandt OECD-lande trods høj beskæftigelsesgrad.
Anm.: Viser antal arbejdstimer pr. indbygger i Danmark sammenlignet med OECD-landene i vores nærområde.

Behov for fortsatte reformer og skattelettelser
Danmark er det 6. rigeste land i OECD målt på BNP
pr. indbygger10. Dermed er vi blandt de mest velstående lande i verden. Det er denne velstand, som
gør os i stand til at nyde et meget højt niveau af både
privat og offentlig velfærd.
Men vores velstand er ikke kommet af sig selv.
Årsagen til at vi i dag kan kalde os et af de rigeste
lande i verden, er de borgerlige reformer, som tidligere regeringer har gennemført. Det drejer sig konkret

10

OECD (2020), Gross domestic product (GDP)

om arbejdsmarkedsreformer som eksempelvis halveringen af dagpengeperioden og velfærdsforliget, der
hæver pensionsalderen, i takt med at vi lever længere.
Hertil kommer de reformer, der har sænket skatten på
investeringer og arbejde.
Hvis vi ikke havde gennemført reformer siden 2006,
ville Danmark have været et væsentligt fattigere land i
dag. Faktisk ville Danmark ryge helt ud af listen over
de 10 rigeste lande i OECD.
Som det ses af figur 4 på næste side ville vi mere
præcist gå fra en 6. til en 12. plads - efter lande som
Tyskland og Sverige.
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Figur 4: Uden reformer ville Danmark ikke være blandt de 10 rigeste lande i OECD
BNP pr. indbygger i 2019 i USD
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Kilde: OECD (2020), Gross domestic product (GDP), Finansministeriet (2018), reformer har styrket dansk økonomi og egne beregninger.
Anm.: Luxembourg og Irland er hhv., det rigeste og næstrigeste land i OECD. De er udeladt i figuren. Beregningen af Danmarks BNP pr. indbygger uden
reformer er lavet på baggrund af Finansministeriets vurdering af den samlede effekt af de reformer, der er gennemført siden 2006. Den samlede effekt af
reformerne er trukket fra Danmarks nuværende BNP-niveau.

Vi må aldrig tage vores position som et af de rigeste
og bedste samfund i verden for givet.
Hvis vi skal opretholde vores høje velstandsniveau i
fremtiden, kræver det, at reformerne fortsætter. Det
Konservative Folkeparti ønsker dermed også at gå
den modsatte vej af regeringen. Socialdemokratiets
Arne-pension reducerer beskæftigelsen med 9.800
fuldtidspersoner11 og velstanden med 13 milliarder
kroner12. Det er en ordning, som ikke er tiltænkt de
nedslidte.
Ingen får Arne-pension, fordi de er nedslidte. Det er
en ny overførselsindkomst, der trækker raske seniorer
ud af arbejdsmarkedet. Som det fremgår af figur 5
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Beskæftigelsesministeriet (2020), Pensionsaftale: Folk med lange og hårde arbejdsliv får ret til tidlig pension
BEU (2020-21), Svar på spørgsmål 8 (alm. del)

har seniorer i Danmark i forvejen en lavere beskæftigelse end seniorer i vores skandinaviske nabolande.
Derfor skal vi naturligvis ikke trække flere af dem
ud af arbejdsmarkedet, hvor de leverer en uvurderlig indsats i en tid, hvor dansk økonomi er udfordret.
Der er tværtimod behov for at sænke skatten og
gøre det mere attraktivt at yde en indsats på arbejdsmarkedet - både for de ældre og alle andre, der hver
dag knokler. Samtidig er det afgørende at styrke
virksomhedernes konkurrenceevne og produktivitet.
I Det Konservative Folkeparti mener vi, at Danmark
også om 50 år skal være blandt de rigeste og bedste
lande at leve i.

Figur 5: Seniorerne arbejder mindre i Danmark (tal før Arne-pension)
Beskæftigelse i aldersgruppen 55-64-årige i pct.
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Kilde: OECD (2019), OECD economic surveys - Denmark.

Behov for at investere i velfærden
Vi skal fortsætte reformerne for at gøre os rigere, men
også for at sikre velfærden. Selvom Danmark har de
femte højeste offentlige udgifter i OECD13, er mange
danskere ikke garanteret et værdigt serviceniveau.
Næsten 140.000 danskere står uden familielæge14.
Psykiatrien oplever et stigende pres fra flere sider,
herunder en stor stigning i andelen af børn og unge,
som får en psykiatrisk diagnose15. Læg hertil dokumentaren om Else, som viste, at ældre ikke bliver
behandlet med den respekt, som alle fortjener.
Samtidig står Danmark overfor en af vores tids største
udfordringer. At gennemføre en grøn omstilling, der
ikke samlet gør os fattigere og sender virksomheder

13
14
15

CEPOS (2020), Danmark har de 5. højeste offentlige udgifter blandt OECD-landene
Berlingske (2020), Akut lægemangel i Danmark kalder på løsninger i år
KL (2019), Borgere med psykiatriske diagnoser

ud af landet. Ligesom på sundhedsområdet vil dette
kræve, at vi klogt investerer flere penge i at løfte
opgaven.
Men det er bestemt ikke alle steder, hvor der er
behov for at bruge flere af skatteydernes penge på nye
offentlige udgifter. Vi ønsker et bedre offentligt
budget, hvor pengene målrettes de steder, hvor der
er behov. Det gælder blandt andet den grønne omstilling, sundhedsvæsenet og politiet. Andre steder er
der omvendt behov for at skære i udgifterne.
Vi har suverænt de dyreste jobcentre i OECD.
Langt dyrere end vores nordiske naboer og endnu
dyrere end EU-gennemsnittet (se figur 6 på næste
side).

9

Figur 6: Danmarks offentlige udgifter til aktive arbejdsmarkedspolitikker
er meget højere end OECD-gennemsnittet
Pct. af BNP i 2016
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Kilde: OECD (2019), OECD economic surveys - Denmark.

Samtidig peger flere analyser på, at mange indsatser
slet ikke får ledige i job eller ligefrem har en negativ
effekt16. Nyuddannede ressourcestærke akademikere
går fra en SU-ydelse på 6.243 kroner til en høj dagpengesats på 13.644 kr. Det fastholder alt for mange
af dem i ledighed.
Det er bare to eksempler på, at vi bruger pengene
forkert. Hertil kommer regeringens nye udgifter til en

Se blandt andet Metrica (2020), Litteraturreview og metaanalyse om uddannelsesindsatser for arbejdsmarkedsparate ledige, Dansk Arbejdsgiverforening (2018) LEDIGE FINDER SJÆLDENT JOB GENNEM JOBCENTRET
ELLER A-KASSEN og Rockwool Fonden (2019), Mindre aktivering for kontanthjælpsmodtagere havde ingen målbar effekt på deres beskæftigelse

16
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højere dagpengesats til udvalgte grupper af ledige og
flere penge til indvandrere på overførselsindkomst.
Der er behov for at investere i velfærden på udvalgte
områder. Men vi må ikke glemme at se kritisk på, hvad
skatteydernes penge går til og fjerne unødvendige udgifter. Det handler om prioritering.

Konservative prioriteringer
En værdig alderdom
Der findes steder i Danmark, hvor ældre ikke behandles med den omsorg og respekt, de fortjener.
Derfor er der et akut behov for, at vi får en ældrepleje,
hvor vi behandler hinanden bedre.
Et rigt velfærdssamfund er kendetegnet ved vores
muligheder for at vælge frit mellem skoler og sygehuse. Det er en garanti for at kunne vælge den service
og de tilbud, der opfylder vores individuelle behov.
Det giver frihed til at være, hvem vi er, også når vi
bliver syge eller svage eller skal vælge plejehjem.
Derfor ønsker vi at fremme flere forskellige typer
plejehjem og tilbyde alternativer til de kommunale
plejehjem.
Derudover skal vi rydde op i bureaukratiet og fordoble klippekortsordningen, der giver ældre mulighed
for selv at vælge den omsorg, de har brug for. Alle
skal have ret til en times klippekort, uanset hvor de
bor i landet. Endelig forenkler vi de offentlige ydelser,
som ældre modtager. Udover at stoppe modregningen
af arbejdsindkomst i folkepensionen hæver vi folkepensionen for alle med 875 kroner årligt, samtidig
med at vi fjerner den grønne check. Ingen folkepensionister stilles ringere, men det bliver nemmere at
forstå sin selvangivelse.
Vi finansierer tiltagene på ældreområdet ved blandt
andet at tilbagerulle regeringens lempelser på
udlændingeområdet. Vi vil tilbagerulle de forhøjede
overførselsindkomster til udlændinge, der ikke
arbejder, og genindføre betaling for danskkurser.
Vi betaler også selv for sprogkurser i udlandet.
Ældremilliard til bl.a. 1 times klippekort
Klippekortordningen giver den ældre ret til frit
selv at vælge den service, der opfylder den
ældres individuelle behov. Derfor ønsker vi at
styrke de nuværende klippekortsordninger, så alle
får frit valg, uanset hvor de bor. Vi vil reetablere
og fordoble ordningen, så alle plejehjemsbeboere
og sårbare i hjemmeplejen er garanteret 1 times

hjælp om ugen, som den ældre selv råder over.
Dermed sikrer vi, at ældre får frihed til at vælge, hvad
de gerne vil have hjælp til.
Vi ønsker at afsætte 1 milliard kroner til bl.a. 1 times klippekort og derudover indføre et krav i serviceloven om, at kommuner skal yde 1 times hjemmepleje, som den ældre selv råder over.
Ældre skal have reelt frit valg, og det skal være
lettere at drive friplejehjem
I dag er det både kommunen, der visiterer borgeren,
fører tilsyn med ældreplejen og samtidig sætter taksten
for konkurrenten.
Det går ikke. Det er ikke fair og lige konkurrence, og
det hæmmer ældre i reelt at kunne vælge frit mellem
forskellige udbydere. Pengene skal følge den ældre
borger, og derfor ønsker vi, at en statslig myndighed
sikrer kontrollen af lige og fair konkurrence.
For at sikre, at borgerne har et reelt frit valg, og at
pengene følger borgeren, skal myndigheden gøre følgende:
• Der skal stilles krav til, hvordan døgntaksten beregnes, således at både direkte og indirekte udgifter
indgår, og at taksten beregnes ens landet over
• Der skal årligt indsamles et overblik over kommunale døgntakster og variationen i disse
• Myndigheden godkender årligt taksten
• En anden statslig myndighed behandler klagesager
over taksten
• Informationer om alle plejehjems økonomi skal være
transparente og offentligt tilgængelige. Det gælder
udgiftsfordeling, ventelister og antal ansatte
Den opgave mener vi, at kommuner og myndigheder kan varetage inden for de nuværende bevillinger.
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GPS til medborgere med en demensdiagnose
Hvert år eftersøges omkring 1.000 borgere med
demens, efter de har forladt deres hjem17. Det er
forfærdeligt, når nære familiemedlemmer kommer i en
situation, der er farlig for dem selv og skaber utryghed
for familien. Et tilbud om gratis GPS til hjemmeboende med en demensdiagnose skaber en afgørende
tryghed for familie og pårørende til den demente,
forhindrer ulykker og sparer politiet ressourcer.

Flere hjertestartere
14 danskere bliver hver dag ramt af hjertestop
uden for hospitalet. Hvis en hjertestarter anvendes
inden for få minutter, er chancen for at overleve op
til 50-70 procent18. Det er i dag kun muligt alt for få
steder. Derfor vil vi investere i 3.500 hjertestartere.
For hjælpen skal være nær, når du pludselig har brug
for det.
Vi bruger 80 millioner kroner på flere hjertestartere i 2021.

Vi bruger 17 millioner kroner på forslaget i 2021.

Et bedre sundhedsvæsen
Et velstående Danmark er en forudsætning for
velfærd. I Det Konservative Folkeparti prioriterer
vi sundhedsvæsenet højt. Alle danskere skal kunne
føle sig trygge og sikre på, at de bliver mødt med
kompetent og omsorgsfuld behandling af høj kvalitet
i sundhedsvæsenet.
Omkring 140.000 danskere står i dag uden familielæge. Det er lægen, der kender vores baggrund,
sygdomshistorik og udgør rygraden i det danske sundhedssystem. Det er afgørende, at vi fortsat sikrer, at
alle danskere har adgang til den kernevelfærd, det er at
have en læge, man kender – og en læge der kender dig.
Et af de områder, hvor der er størst behov for flere
ressourcer, er psykiatrien. Her knokler medarbejderne
for at forbedre livet for nogle af de mest udsatte
borgere. Særligt blandt unge har vi de seneste år set
en bekymrende stigning i andelen med en psykiatrisk
diagnose. Derfor sætter vi 200 millioner kroner
af i 2021 til at oprette 400 nye sengepladser i de
kommende år i psykiatrien.
Ny viden og forskning er afgørende for, at vi kan
behandle og bekæmpe alvorlige sygdomme og de
stigende udfordringer i psykiatrien. Vi vil derfor
også afsætte 100 millioner kroner ekstra til forskning
på området i 2021 og nedsætte en forebyggelseskommission, som kommer med anbefalinger til,
hvordan vi forebygger de mest udbredte sygdomme
i Danmark.
Vi finansierer blandt andet vores sundhedsforslag ved
at tilbagerulle 110 procents dagpenge til grupper af
ledige og trække på regeringens afsatte reserver.

Nationalt Videnscenter for Demens, GPS-sporingsenhed til personer med demens
Hjerteforeningen (2020), Faktaark om genoplivning og Dansk Råd for Genoplivning og Sundhedsstyrelsen (2020),
Faktaark om hjertestop
19
Jyllands-Posten (2019), Psykiatrien får flere senge: Der vil stadig mangle hundredvis af pladser, lyder kritikken
20
Sundhedsdatastyrelsen (2019), Et stigende antal børn og unge har kontakt til psykiatrien
17
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Flere læger
Der er behov for flere læger. Derfor vil vi øge antallet
af hoveduddannelsesforløb i almen medicin samt
antallet af introduktionsstillinger, så ingen danskere
fremover skal stå uden en familielæge.
Der er allerede vedtaget en aftale, der øger antallet af stillinger
i 2021. Vi vil fra 2022 bruge yderligere 117 millioner kroner.
Oprettelse af 400 ekstra sengepladser i psykiatrien over tre år
Der er pres på psykiatrien og derfor et behov for at
oprette nye sengepladser. Vi foreslår at oprette 400
ekstra sengepladser, som Dansk Psykiatrisk Selskab
har sagt, at der er behov for19.
Vi afsætter 200 millioner kroner i 2021 til at påbegynde oprettelsen af 400 ekstra sengepladser.
Forebyggelse af, at børn ender i psykiatrien
Antallet af børn og unge, der er i kontakt med
psykiatrien, er stigende20. Denne tendens skal vendes.
Derfor ønsker vi at nedsætte en børne- og ungekommission, som skal give et mere solidt vidensgrundlag
om årsager til, at unge ender i psykiatrien, og hvordan
det kan forebygges. Kommissionens anbefalinger skal
lede til en national psykiatrihandlingsplan for børn og
unge med fokus på forebyggelse.
Vi bruger 15 millioner kroner i 2021 på at nedsætte kommissionen.
Bedre rådgivning og gennemsigtighed om effekterne af alternativ behandling
Mange vælger at bruge alternativ behandling som
supplement til deres behandling i sundhedsvæsenet.
Men dårlig vejledning om alternative behandlingsmetoder kan ende med at bringe patienter i livsfare.

De praktiserende læger har ikke kompetence til at
rådgive om alternativ behandling, og derfor ønsker vi
at oprette et råd, der kan oplyse borgere om regler og
effekter.
Vi afsætter 5 millioner kroner i 2021.
Strafferammen for kvaksalveri fordobles
Det kan have livsfarlige konsekvenser, når alternative behandlere fører patienter bag lyset, når de
eksempelvis påstår, at de kan kurere kræft med urtete.
Ydermere bringer det hæderlige alternative behandlere
i miskredit. Derfor skal strafferammen for kvaksalveri fordobles, og der skal indføres fængselsstraf
for falsk markedsføring af alternativ behandling.
Vi afsætter 10 millioner kroner til at fordoble strafferammen
for kvaksalveri, og fængselsstraf indføres ved særligt skærpende
tilfælde af brud på markedsføring af alternativ behandling.
Strafferammen for brud på autorisationslovens paragraf 73 og
87 hæves fra 1 år til 2 år.
Ny forebyggelseskommission
Hvis vi skal fastholde en sund økonomi, er det afgørende, at vi tager hånd om nedslidning. Den såkaldte
Arne-pension er ikke en løsning på nedslidning. Svaret
er forebyggelse.
Derfor mener vi, at en ny forebyggelseskommission
skal undersøge, hvordan vi forebygger de mest udbredte sygdomme i Danmark, og komme med forslag
til forebyggelse for 250 millioner kroner årligt i årene
efter 2021.
Vi afsætter 15 millioner kroner til kommissionens arbejde i
2021.
Forskning i alvorlige sygdomme og flere penge til
forskning i psykiatri
Ny viden og forskning er afgørende for, at vi kan
behandle og bekæmpe alvorlige sygdomme og de
stigende udfordringer i psykiatrien. Pengene skal gavne
private virksomheder og universiteterne, der skal
sikre, at forskningen gør gavn i sundhedssystemet.
Vi afsætter 100 millioner kroner i 2021.

Lavere skat og bedre erhvervsvilkår
Danmark har et af de højeste skattetryk i OECDområdet, som det ses af figur 7 på næste side. Det er
ikke kun et problem for den enkelte borger og den
enkelte familie, som har mindre frihed til at kunne
forvalte sit eget liv. Det er også et stort samfundsproblem.
Et højt skattetryk betyder, at færre gør en ekstra indsats. Virksomhedernes internationale konkurrenceevne svækkes, hvilket presser lønningerne og evnen
til at opretholde gode danske arbejdspladser. Samlet
set sætter et højt skattetryk vores velstand under pres
og dermed også vores velfærd. For man kan ikke have
et højt niveau af privat og offentlig velfærd uden et
velstående samfund.
Derfor ønsker vi at afsætte godt 6 milliarder kroner
til at sænke skatten for alle danskere, der knokler på
arbejdsmarkedet. For alle virksomheder i den private
sektor, der holder hjulene i dansk økonomi i gang.
For alle dem, der sparer op og investerer deres penge
i økonomisk vækst. Og for de mange ældre borgere,
som skal have en belønning for at blive lidt længere
på arbejdsmarkedet, hvis de har kræfterne og lysten
til det.
Skattelettelserne i 2021 skaber knap 5.000 varige
arbejdspladser og øger velstanden med godt 7
milliarder kroner.
Vores skattelettelser finansierer vi blandt andet
igennem effektiviseringer af jobcentre og afskaffelse
af den grønne check. Det gør vi, fordi det er afgørende for Det Konservative Folkeparti, at vi midt i
krisen er klar til at prioritere og investere i tiltag, der
gør Danmark rigere og skaber arbejdspladser for
kommende generationer.
Højere beskæftigelsesfradrag
Det skal være mere attraktivt at gå på arbejde og gøre
en indsats. Derfor hæver vi beskæftigelsesfradraget
med 0,2 procentpoint og 1.400 kr. Det giver skattelettelser til alle danskere i arbejde uanset indkomst.
Vi bruger 700 millioner kroner på at øge beskæftigelsesfradraget. Forslaget øger beskæftigelsen med 500 personer og
velstanden med 300 millioner kroner.
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Figur 7: Danmark har det næsthøjeste skattetryk i OECD
Skattetryk opgjort i pct. af BNP i 2018
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Kilde: OECD (2018), Tax Revenue.

100.000 færre skal betale topskat allerede i 2021
Topskatten rammer i dag alt for mange almindelige danskere, som på grund af topskatten kan komme
op og betale 56,5% af den sidst tjente krone i skat21.
Derfor skal grænsen for, hvornår man betaler topskat,
hæves fra 544.800 kroner til 589.800 kroner i 2021.
Forslaget skal ses som et første skridt mod at hæve
topskattegrænsen til i alt 800.000 i 2025, som vil sikre,
at 3 ud af 4 slipper for topskat22.
Vi bruger 1,2 milliarder kroner på at hæve topskattegrænsen
i 2021. Det betyder, at 100.000 personer ikke længere skal
betale topskat. Forslaget øger beskæftigelsen med 2.200 personer og velstanden med 2,5 milliarder kroner.
Udbetaling af de sidste to ugers feriepenge uden
topskat
Vi vil indføre en garanti for, at de resterende indefrosne feriepenge bliver udbetalt, så danskerne
kan få de penge, de selv har optjent, tilbage igen.
Samtidig holder det hånden under forbruget og
økonomien. Vi mener, at feriepengesystemet på
sigt bør afskaffes, da det ikke er nødvendigt, at
staten administrerer lønmodtagernes feriepenge.
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SKAT (2020), Marginalskatteprocenter 1993-2020
Cepos (2019) Hvad sker der, hvis vi hæver topskattegrænsen til 800.000 kr.
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Forslaget er provenuneutralt.
Udfasning af bo- og gaveafgift
Arveafgiften er en uretfærdig skat, som rammer
erhvervslivet såvel som almindelige borgere hårdt.
Desværre har den nuværende regering forhøjet
afgiften for familieejede virksomheder med virkning
fra 2020. Vi ønsker at tilbagerulle skattestigningen i
2021 og på sigt udfase bo- og arveafgiften helt.
Vi bruger 1 milliard kroner på at tilbagerulle regeringens skattestigning i 2021.
Selskabsskatten sænkes gradvist fra 22 til 19 pct
Danske virksomheder skal have de bedste vilkår for
at kunne skabe værdi i Danmark og konkurrere med
resten af verden. Når virksomhederne betaler mindre i selskabsskat, øger de investeringerne og dermed
produktiviteten i den private sektor. Det vil afspejle
sig i højere lønninger og flere arbejdspladser uden at
uligheden stiger. Alle får en indkomststigning af lavere
selskabsskat.
Vi bruger 1,3 milliarder kroner på at sænke selskabsskatten
fra 22 til 21 procent i 2021. Forslaget øger beskæftigelsen med
300 personer og velstanden med 3,3 milliarder kroner.

Skatten på aktier sænkes gradvist fra 42 til 27 pct
Danskerne har næsten 1.000 milliarder stående
på konti i banken, som ikke er investeret i aktier,
selvom renten er lav23. Vi ønsker, at flere skal investere i virksomheder, så der bliver en lettere adgang
til kapital for små og mellemstore virksomheder og
iværksættere. Det gør os alle rigere. Desværre har vi i
Danmark den næsthøjeste skat på aktier i hele OECDområdet, og det er en forhindring, der svækker almindelige borgeres lyst til at spare op og investere pengene i virksomheder.

Det skrå skatteloft skal sænkes til 50 pct
Ingen skal betale mere end halvdelen af sin personlige
indkomst i skat efter arbejdsmarkedsbidraget - uanset
hvor i landet man bor. Derfor skal det skrå skatteloft
sænkes fra 52,06 procent til 50 procent.
Vi bruger 600 millioner kroner på at sænke det skrå skatteloft. Forslaget øger beskæftigelsen med 1.100 personer og velstanden med 1,5 milliarder kroner.
Vi ruller stigninger i punktafgifter tilbage
Vi ønsker at tilbagerulle regeringens stigninger i punktafgifter fra finansloven 2020. Konkret er det punktafgifter på råstofmaterialer, tinglysning, bekæmpelsesmidler, spildevand og emballage.

Vi har brug for en langt stærkere aktiekultur, som
sikrer, at små og mellemstore virksomheder får bedre
adgang til kapital. Derfor skal det være mere attraktivt
for borgere at investere i aktier.

Vi bruger 150 millioner kroner på at tilbagerulle stigningerne
i punktafgifter.

Vi bruger 300 millioner kroner på at sænke den øverste
marginalskat på aktieindkomst fra 42 til 40 procent i 2021.
På sigt ønsker vi en flad skat på 27 procent. Forslaget øger
beskæftigelsen med 350 fuldtidspersoner og velstanden med 0,2
milliarder kroner.

Fjern skat på arbejdstelefoner
Arbejdstelefoner giver mulighed for at være til
rådighed for arbejdsgivere. Regeringen har genindført beskatning af arbejdstelefon, som den tidligere
regering ellers havde afskaffet med virkning fra 2020.

Afskaf modregningen af arbejdsindkomst i folkepensionen
I dag nedsættes folkepensionens grundbeløb, hvis ens
arbejdsindtægt ved siden af folkepensionen overstiger
329.600 kroner i 2020. Grundbeløbet nedsættes med
30 procent af ens arbejdsindtægt ud over de 329.600
kroner.
Folkepensionister skal ikke straffes for at yde en indsats på arbejdsmarkedet og supplere pensionen. Vi har
tværtimod brug for, at flere ældre er med til at bidrage
til samfundet med deres store erfaring og viden, hvis
de har tid, kræfter og mulighed for det. Derfor vil Det
Konservative Folkeparti afskaffe modregningen af
arbejdsindkomst i folkepensionen.
Vi bruger 570 millioner kroner på at afskaffe modregningen af
arbejdsindkomst i folkepensionen. Forslaget øger beskæftigelsen
med 200 personer og velstanden med 0,1 milliarder kroner.

Vi bruger 600 millioner kroner på at fjerne skatten på arbejdstelefoner.

Figur 8: Afskaf skat på arbejdstelefoner
Regeringen mener, at du skal betale skat af 2.900 kr.
for at være tilgængelig. Det mener vi ikke.
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23

Finanswatch, Danskerne er tæt på at have 1000 milliarder kr. stående i bankerne 2020
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En strammere udlændingepolitik og
mere tryghed
Flere udlændinge skal bidrage, og færre skal lade
sig forsørge af det offentlige. Danmark skal også i
fremtiden bygge på et stærkt værdimæssigt og kulturelt fællesskab. Derfor er der også en grænse for,
hvor mange ikke-vestlige udlændinge vi kan tage ind i
Danmark. Vi har i forvejen en enorm opgave med at
integrere dem, der allerede er kommet.
Udlændinge koster allerede i dag samfundet 33 milliarder kroner årligt24. Unge mænd med ikke-vestlig baggrund er overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikken. Hver femte ikke-vestlige indvandrer,
som er født i 1997, har overtrådt straffeloven, inden
vedkommende fylder 21 år25. Det er ikke holdbart.

arbejde og betale skat i Danmark, at komme hertil.
Virksomhederne har brug for kvalificeret arbejdskraft, og derfor vil vi sænke beløbsordningen til
325.000 kroner. Der skal være plads til dem, der vil
bidrage.
Merudgifterne til en strammere udlændingepolitik
finansieres igennem at afskaffe seniorjobordningen.
225-timers kravet erstattes af et 365-timers krav
Når man er i beskæftigelse eller beskæftigelsestilbud, har det en masse positive gevinster for både
den enkelte og samfundet. Desværre er halvdelen af
ikke-vestlige indvandrerkvinder ikke i arbejde26. De
sidder i stedet i parallelsamfund parkeret på offentlig
forsørgelse, mens parabolerne vajer på altanerne.
Det er ikke godt nok.

Figur 9: Stor forskel i kriminalitetsrater
Pct. dømte mænd 15-79-årige efter herkomst i 2018
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Derfor vil vi blandt andet skærpe kravene til at
kunne få dansk statsborgerskab. Vi mener ikke, at
kriminelle udlændinge skal kunne få dansk statsborgerskab, hvis de har fået en betinget eller
ubetinget fængselsdom.

I dag er der to satser for kontanthjælp. En minimumssats og en højere sats, hvis man arbejder
225 timer om året. Vi vil hæve kravet til 365
timer svarende til, at man skal arbejde en time
om dagen året rundt. Læs mere her.

Til gengæld skal vi gøre det lettere for lovlydige udlændinge, der ønsker at komme til Danmark for at

Forslaget giver et merprovenu på 22 millioner kroner og øger
beskæftigelsen.

24
25
26

Finansministeriet (2018), Ikke-vestlig indvandring og efterkommere koster varigt 33 mia. kr. om året frem til år 2100
Danmarks Statistik (2019), Indvandrere i Danmark 2019
Danmarks Statistik (2019), Indvandrere i Danmark 2019

Kriminelle udlændinge skal ikke have dansk
statsborgerskab
Vi vil ikke give dansk pas til personer, som er idømt
en betinget eller ubetinget fængselsstraf. Som reglerne er nu, kan man have siddet næsten et helt år i
fængsel og stadigvæk have mulighed for at få dansk
statsborgerskab. Kriminelle udlændinge skal ikke
belønnes med et dansk pas. Læs mere her.

Pulje på 280 millioner til styrket politi og annullering af, at erhvervslivet skal betale
Det er afgørende for vores restfølelse og tryghed,
at vi har et velfungerende politi.
Derfor afsætter vi yderligere midler, ud over den
reserve regeringen allerede har afsat i politiforhandlingerne, til at styrke politiet. Desuden annullerer vi
regerings forslag om at øge arbejdsskadeafgiften.

Forslaget er provenuneutralt i 2021.
Vi bruger 280 millioner kroner på forslaget.
For at blive dansk statsborger skal du kunne tale
dansk
Udlændinge i Danmark skal tage ansvar. Det indbefatter, at man tilegner sig det danske sprog, da det
er afgørende for at være en aktiv del af samfundet.
I dag kan en udlænding opnå dansk statsborgerskab
med sprogkundskaber svarende til ”Dansk Prøve 2”,
hvis en række betingelser gør sig gældende. Det, mener vi ikke, er godt nok.
Når man ønsker dansk statsborgerskab, skal alle kunne
bestå ”Dansk Prøve 3”, der stiller krav om, at man skal
kunne fungere sprogligt i en- og tovejskommunikation ved at anvende et sammenhængende, forholdsvis
nuanceret og komplekst dansk sprog med en forholdsvis høj grad af korrekthed. Det, mener vi, er et
rimeligt krav. Læs mere her.
Forslaget er provenuneutralt i 2021.
Øvrige udlændingeinitiativer
Der er fortsat behov for stramninger på udlændingeområdet, der sikrer, at Danmark ikke modtager flere,
end vi kan integrere.
Vi afsætter 227 millioner kroner til forslaget.
300 flere betjente
I regeringens udspil til en ny flerårsaftale for politiet er
der kun afsat midler til at øge antallet af betjente med
150 personer i 2021. Det, mener vi ikke, er godt nok.
Mere nærpoliti, der kan rykke ud med kort varsel, er
afgørende for danskernes tryghed.

Grøn omstilling med fokus på vækst
Det er muligt at reducere Danmarks CO2-udledninger med 70 procent i 2030, men ingen kender
endnu den præcise vej derhen. Vi har eksempelvis
vedtaget ambitiøse planer for den grønne omstilling
af vores affaldssektor, samt energi og industri. Dertil
kommer øgede forskningsmidler til nogle af de mest
lovende teknologier, som kan hjælpe erhvervslivet
med den grønne omstilling, men stadig kræver udvikling og modning. Det gælder f.eks. fangst og lagring af CO2, der har et stort potentiale for at
reducere udledningerne.
Vi mangler i øjeblikket at finde CO2-reduktioner
for 16,1 millioner ton i 2030, og derfor afsætter vi
flere penge til den grønne omstilling allerede i 2021.
Vi skal have billigere og grønnere elbiler og hjælpe
erhvervslivet og landbruget med at omstille sig,
samtidig med at vi investerer massivt i at udvikle de
fremtidige teknologier, der kan hjælpe os med at reducere CO2-udledningerne med 70 procent i 2030.
Derudover ønsker vi en grøn skattereform, der skal
sikre en mere ensartet beskatning af CO2, og samtidig
reducere skatterne andre steder, således at staten ikke
samlet set tjener på reformen.
Klimareserve
Det Konservative Folkeparti tager klimaet alvorligt.
Blandt andet ønsker vi at skubbe på for at få langt
flere elbiler.
Vi afsætter 1 milliard kroner.

Derfor vil vi bruge 71 millioner kroner i 2021 på at øge meroptaget fra 150 betjente til 300 betjente i den nye flerårsaftale
for politiet.
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Miljø
Danmarks natur- og dyreliv er til låns. Vi har et ansvar
for at værne om naturen og give den videre i bedre
stand, end vi selv modtog den, til de kommende
generationer. Både fordi naturen har en stor værdi i
sin egen ret, men også fordi vi som mennesker er dybt
afhængige af en velbevaret natur.
Desværre er naturen og biodiversiteten under pres.
Det ser vi både globalt og i Danmark. Tempoet i
artsnedgangen har aldrig været højere, end det er
i dag27. Denne udfordring skal tages alvorligt og
prioriteres.
Øget pulje til natur og biodiversitet
Regeringen lægger op til at afsætte 50 millioner kroner
til at styrke naturen og biodiversiteten. Det er et skridt
i den rigtige retning, men det er ikke nok til at håndtere udfordringerne.
Vi afsætter yderligere 50 millioner kroner til natur og biodiversitet, så der i alt bruges 100 millioner kroner mere på området
i 2021.

Børn og folkeskole
Det er vigtigt, at danskerne kan stole på, at kvaliteten
af daginstitutioner er høj, og at danske elever bliver så
dygtige, som de kan, i folkeskolen. Desværre er begge
områder udfordret. På daginstitutionsområdet kunne
TV2 afdække omfattende omsorgssvigt på en række daginstitutioner i Københavns Kommune i 2019.
Hverken ledelsen eller personalet var i disse tilfælde
deres opgave voksen. Den danske folkeskole kæmper
samtidig med for lange skoledage, der ikke har løftet
elevernes faglige niveau. Selvom intentionerne i folkeskolereformen var gode, har den ikke fungeret godt
nok – hverken for elever, forældre eller lærere.
Som en del af Finanslovsforslaget har Det
Konservative Folkeparti en række forslag, der skal
styrke børne- og folkeskoleområdet.
Afskaf understøttende undervisning, og tilfør
3.800 flere lærere i folkeskolen
Understøttende undervisning blev indført som en
del af folkeskolereformen i 2014. Det skulle være et
supplement til den fagspecifikke undervisning, men
det har i dag vist sig, at den understøttende undervisning hverken forbedrer elevernes faglige resultater
eller trivsel28.

Miljø og Fødevarestyrelsen (2020), Biodiversitet – Mangfoldigheden af arter og økosystemer
VIVE (2020), Den længere og mere varierede skoledag
BUU (2019-2020), Svar på spørgsmål 142 (Alm. del)
30
Dorthe Bleses mfl. (2020), Low-cost teacher-implemented intervention improves toddlers’ language and math skills, Early
Childhood Research Quarterly
27
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Ved at afskaffe den understøttende undervisning kan
man frigøre 3.800 lærerårsværk29. Det er ressourcer,
som er langt bedre brugt på en kortere og bedre
skoledag med varieret faglig undervisning i centrum.
Det vil give dygtigere elever, der med en kortere
skoledag også kan få bedre plads til et godt børneliv
med sunde fritidsinteresser.
Forslaget er provenuneutralt.
1000-dages programmet
De første 1.000 dage af et barns liv har en afgørende
betydning for dets udvikling, trivsel og muligheder
videre i livet. Hvis man sætter ind tidligt, kan udsatte
børns livsbane ændres i en positiv retning, bl.a. ved at
sikre dagtilbud af høj kvalitet og en bedre sundhedsplejeindsats. Vi ved, at hjælp og støtte i de første
1.000 dage af et barns liv kan gøre en markant forskel
resten af opvæksten, særligt for udsatte børn i sårbare
familier. Med en tidlig indsats kan man forebygge
social udsathed og bremse, at negativ social arv gives
videre. Et rigt sprog er vigtigt. I dag kan man sprogteste børn ned til toårs-alderen. Også danske børn kan
have et fattigt sprog, og det kan give en ringere skolegang senere i livet. Derfor er det helt afgørende, at
flere børn får et rigere sprog – allerede inden for de
første 1.000 dage. Vi ved fra ny forskning, at en målrettet sprogindsats i dagtilbuddene har en væsentlig
positiv effekt på børns sproglige udvikling helt op til
indskolingen30.
Vi afsætter 150 millioner kroner til indsatsen i 2021.

Civilsamfund og kultur
Civilsamfundet udspringer af det uegennyttige og
frivillige engagement og beviser fællesskabets styrke.
Det er i fællesskaber – samfund, familie, skole, lokalområde, profession – at vi forbindes med andre og
skaber værdifulde relationer. Derfor er det særligt
vigtigt, at forudsætningerne for et sundt og aktivt
foreningsliv er til stede. Det Konservative Folkeparti vil fremme vilkårene for et blomstrende
og stærkt civilsamfund, sådan at enhver kan opleve den personlige glæde ved at være forankret
i et fællesskab. Det skaber værdi for den enkelte og
for vores samfund.
Vi ønsker at bevare vores kulturelle forankring og
kulturarv. Vores kultur er en markør for, hvor vi
kommer fra, hvor vi er, og hvor vi bevæger os hen.

Derfor ønsker vi ikke bare at bevare men også at udvikle kulturen, så den fortsat bidrager til at forme os.
Afskaf grænsen for fradrag for donationer
Vi ønsker at gøre det mere attraktivt at donere til velgørenhed ved at fjerne loftet over fradraget for donationer. I dag skal man betale fuld skat af det, man
donerer ud over 16.600 kroner. Ved at fjerne loftet for
donationer vil man kunne få et fradrag for hele donationen. Det vil styrke civilsamfundet med 100 millioner kroner ved at skabe rum for flere private donationer
og dermed flere ressourcer til frivillige organisationer.
Vi afsætter 50 millioner kroner i 2021.
Flere midler til Det Kongelige Teater
Det Kongelige Teater er en bærende kulturinstitution,
som udøver en vigtig funktion i forhold til den almene
dannelse og bevarelsen af vores fælles kulturarv.
Vi mener, at der bør laves en ny flerårsaftale for Det
Kongelige Teater, som vil gøre det lettere for teatret at
planlægge langsigtet. I den forbindelse ønsker vi også
at forhøje deres årlige ramme med 50 millioner kroner.
Vi afsætter 50 millioner kroner ekstra til en ny flerårsaftale
med Det Kongelige Teater.

Socialområdet
De mest udsatte borgere skal have den hjælp, de har
brug for, og behandles ordentligt. Det mener vi er en
helt central forpligtelse for samfundet. I Det Konservative Folkepartis finanslovsforslag har vi derfor afsat
midler til at give socialområdet et løft, udover satspuljereserven.
Initiativerne bygger videre på det arbejde, vi satte i
gang i socialministeriet under den tidligere VLAKregering.
Bedre indsats for hjemløse og socialt udsatte
6.431 personer var hjemløse i 2019. Det er et lille
fald på 3 pct. siden 2017, men stadig alt for mange.
Vi ønsker derfor at styrke hjemløseindsatsen og
hjælpe de mest socialt udsatte borgere i Danmark.
Midlerne bliver udmøntet i konkrete politiske udspil
i 2021.
Vi bruger 75 millioner kroner på forslaget i 2021.

Styrket retssikkerhed i sociale sager
Alt for mange sociale sager, der behandles i kommunerne, bliver omstødt i Ankestyrelsen på grund
af fejl. Det er et alvorligt problem for borgere, som
dermed ikke kan regne med den hjælp, de har krav på.
Derfor ønsker vi at styrke borgernes retssikkerhed
i sociale sager. Det kan blandt andet gøres ved at
nedsætte en taskforce, der hjælper kommunerne med
at forbedre retssikkerheden.
Vi bruger 5 millioner kroner på forslaget i 2021.
Øget bevilling til børnehospicer i Danmark
Vi mener, at børn i hele landet skal have den bedst
mulige behandling, hvis de er ramt af en alvorlig og
livstruende sygdom. Derfor er der behov for flere
midler til børnehospicer.
Vi bruger 5 millioner kroner på forslaget i 2021.

Andre prioriterede initiativer
Bredbåndspulje
Bredbåndspuljen er vigtig for at skabe hurtige internetforbindelser i hele landet. Den er dermed også med
til at gøre det attraktivt at bo og etablere virksomhed
i tyndt befolkede områder. Desværre har regeringen
ikke valgt at forlænge puljen.
Vi vil bruge 100 millioner kroner i 2021 på at sikre en
forlængelse af bredbåndspuljen.
300 millioner kroner til nye initiativer i 2021
Puljen er afsat til nye initiativer, som udmøntes
løbende i 2021.
Der er afsat 300 millioner kroner.
Initiativer fra regeringens finanslov
Endelig bakker vi op om udvalgte initiativer, som
regeringen har foreslået i sit forslag om finanslov til
2021. Det gælder forslagene:
• Børnene først
• Faglig rådgivning til udsatte børn og børn med særlige behov
• Kvalitet og kompetencer i ældreplejen
• Forslag til initiativer på kulturområdet
• Forslag til at sikre bedre levevilkår for dyr og planter
i den danske natur
• Yderligere midler til kriminalforsorgen
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Bundlinjen
Reformer har øget velstanden i Danmark og skabt
flere arbejdspladser. Derfor er Danmarks økonomiske
position i udgangspunktet stærk.

forsørgelse ind på arbejdsmarkedet. Vi er klar til at
parkere misundelsen over andres skattelettelser. Det
kommer alle til gavn på sigt.

Men det er ikke kommet af sig selv. Reformerne har
krævet politisk mod, og beslutningerne har løbende
været udsat for kritik. En kritik som ofte er blind for
Danmarks langsigtede samfundsinteresser.

Med vores forslag lægger vi yderligere ca. 36 milliarder kroner til i 2025 i øget velstand. Samtidig skaber vi yderligere ca. 34.000 varige arbejdspladser.
Nedenstående figur viser, hvordan vores finanslovsforslag bygger videre på tidligere regeringers reformer.

Siden 2006 har reformer gjort Danmark ca. 176
milliarder kroner rigere i 2020 og skabt ca. 170.000
varige arbejdspladser.
Det kræver fortsat mod at gøre Danmark rigere.

Vi fortsætter reformkursen. For det er en kurs, der
skaber arbejdspladser, og som skiftende regeringer
siden 2006 har holdt fast i. Fordi det gør vores samfund bedre og giver os muligheder, vi ellers ikke havde
haft.

Figur 10: Vi bygger videre på reformkursen
BNP-effekt

Beskæftigelseseffekt
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Regeringens negative bidrag
til varige arbejdspladser i 2025

V/VLAK 2015-2019

DKF’s finanslov 2021

Kilde: Finansministeriet (2018), Reformer har styrket dansk økonomi, BEU (2020-21), Svar på spørgsmål 8 (alm. del), aftaletekster og egne
beregninger

Vi skal fortsætte med at sænke skatterne på arbejde
og på arbejdspladser. Vi skal fortsætte med at gøre
det mere attraktivt at investere i Danmark. Og vi skal
fortsætte med at rykke flere mennesker fra passiv

20

Kun én regering siden 2006 har valgt at gå den modsatte vej. Det er den nuværende. For første gang har vi
en regering, som ikke skaber varige arbejdspladser og
vækst til de kommende generationer.

Figur 11: Modsat regeringen vil vi gøre Danmark rigere
og skabe varige arbejdspladser
BNP-effekter af regeringens
og konservatives politik i 2025

Beskæftigelseseffekt af regeringens
og konservatives politik i 2025
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Kilde: BEU (2020-21), Svar på spørgsmål 8 (alm. del) og DA (2020), Jobbarometer

Vores finanslovsforslag er et ambitiøst og realistisk
bud på, hvordan et borgerligt 2021 kunne se ud. Og
det er et bud, der rækker ud i fremtiden.
Med de initiativer, vi foreslår, tager vi det første skridt
på vejen imod en borgerlig fremtid for Danmark. En
bedre fremtid, hvor den næste generation overtager et
rigere, tryggere og grønnere Danmark, uden at vi går

på kompromis med kernevelfærden.
I takt med at råderummet i dansk økonomi vokser, vil
vi indfase større dele af vores skattepolitik. Dermed
vil den positive bundlinje for antallet af nye varige
arbejdspladser og øget velstand også vokse. Se
nedenstående boks for et eksempel på, at bundlinjen
bliver endnu bedre frem mod 2025.

Eksempler på tiltag vi ønsker at indfase frem imod 2025
I dette forslag til en finanslov har vi fokus på ændringerne i 2021, men forslagene rækker
også ud i fremtiden. For eksempel følgende tre forslag, der vil øge velstanden yderligere
og skabe endnu flere arbejdspladser, end vi fremlægger i dette forslag:
• Topskattegrænse på 800.000 kroner.
• Flad skat på aktier i virksomheder på 27 procent.
• Selskabsskat på 19 procent.
Samlet vil de tre tiltag skabe yderligere 8.200 varige arbejdspladser og 17 milliarder kroner
i øget velstand.
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Finansiering
Tilbagerulning af regeringens politik
Afskaffelse af gratis danskuddannelse til udenlandske studerende og arbejdstagere
Udlændinge kan godt betale for deres egen danskuddannelse. Vi betaler også selv for sprogundervisning
ude i verden. Desuden forhøjer deltagerbetalingen
sandsynligheden for, at kursisterne møder op til
danskuddannelsen.
Forslaget giver et merprovenu på 145 millioner kroner i 2021.

Genindfør kontanthjælpsloftet
Vi har brug for at genindføre kontanthjælpsloftet til
fulde, så det ikke kan betale sig at være på kontanthjælp. Det er moralsk forkert, at folk, der arbejder,
ikke får en betydelig gevinst ved at stå tidligt op og gå
på arbejde i forhold til at være på offentlig forsørgelse.
Som det fremgår af figur 12, har regeringen hævet
ydelsen på kontanthjælp til et niveau, der ligger væsentligt højere end Rockwool Fondens estimat for et minimumsbudget, som man kan leve af.
Forslaget giver et merprovenu på 120 millioner kroner i 2021.

Figur 12: En enlig mor på kontanthjælp med to børn kan få
udbetalt over 20.000 kr. efter skat hver måned
Disponsibel indkomst og minimumsbudget pr. mdr. for enlig kontanhjælpsmodtager
med to børn (2020-priser)
I kr.
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Før kontakthjælpsloftet

Med kontakthjælpsloftet

Regeringen indfører
midlertidigt børnetilskud

Kilde: DA
Anm.: Den grønne linje angiver Rockwool Fondens seneste minimumsbudget som blev beregnet i 2015.
Minimumsbudgettet er fremskrevet til 2020-priser.
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Genindfør opholdskravet for ret til dagpenge
Alle skal bidrage og have tæt tilknytning til Danmark,
før man kan opnå ret til dagpenge. Derfor indførte vi
under den tidligere regering en regel om, at man som
minimum skal have opholdt sig 7 ud af de seneste 12
år i enten Danmark, Grønland, Færøerne, EU eller
Schweiz for at kunne få ret til dagpenge. Dette har
den nuværende regering rullet tilbage. Vi vil genindføre opholdskravet for ret til dagpenge.
Forslaget giver et merprovenu på 134 millioner kroner i 2021.
Tilbagerulning af 110 pct. dagpenge til ledige i
uddannelse mv.
Ledige over 30 år, der tager en uddannelse, har fået
forhøjet dagpengesatsen af regeringen til 110 procent,
såfremt de melder sig til en erhvervsuddannelse. Der
er ikke noget behov for denne forhøjede ydelse. En
højere ydelse øger risikoen for misbrug, hvor flere
melder sig til en uddannelse alene for at få flere penge,
uanset om de får noget ud af undervisningen.
Tilbagerulningen af regeringens forslag om en højere dagpengesats til visse grupper af ledige samt en række andre nye udgifter
i jobcentrene giver et merprovenu på 276 millioner kroner i
2021.
Afskaf Arne-pension
Regeringen har valgt at indføre en ny overførselsindkomst til mennesker, der er startet tidligt på
arbejdsmarkedet, uanset om de er nedslidte eller har
haft et fysisk hårdt arbejde. Man kan have arbejdet,
hvad der svarer til 21 fuldtidsår i en deltidsstilling på et
kontor og få adgang til ydelsen. Det mener vi ikke, at
der er råd til. Derfor vil vi tilbagerulle Arne-forslaget.
Tilbagerulningen giver 200 millioner kroner i merprovenu i
2021, og det øger beskæftigelsen med 9.800 personer samt velstanden med 13 milliarder kroner.
Øvrige tilbagerulninger i offentligt forbrug
Der er ikke behov for at bruge så mange penge på
folkeskoler og daginstitutioner, som regeringen har
vedtaget. Med vores forslag om at afskaffe den understøttende undervisning kan vi for eksempel alene
frigøre 3.800 lærerårsværk. Derfor handler det ikke
alene om flere penge, men også om at prioritere penge
i sektoren.

Træk på centrale reserver §35
• Forhandlingsreserven
• Reserve til regeringens højt prioriterede områder
• Merudgifter ved nye bevillingsforslag
• Regeringsreserve
• Reserve til håndtering af covid-19 m.m. uden for udgiftsloft (ramme til covid-19-udgifter og yderligere
stimulus 2022-2024).

Arbejdsmarkedsreformer og incitament til at arbejde
Afskaf seniorjobordningen
Seniorjobordningen går ud på, at kommunerne skal
tilbyde folk over 55 år med under fem år til efterløn et
fuldtidsjob. Det er absurd, at kommunerne skal oprette
jobs og uddele dem som en overførselsindkomst.
De økonomiske vismænd har tidligere påpeget, at det
er svært at retfærdiggøre ordningen ud fra almindelige, sunde økonomiske principper31.
Forslaget giver et merprovenu på 400 millioner kroner. Det
øger desuden beskæftigelsen med 200 personer og velstanden med
300 millioner kroner.
Stop for tilgang til efterløn den 1. januar 2024
Efterlønsordningen tager rutinerede hænder fra arbejdsmarkedet, som ellers kunne bidrage længere tid.
Reformen af efterlønnen var et vigtigt skridt mod et
bedre arbejdsmarked. En fuld afskaffelse ville give en
større økonomisk gevinst for Danmark gennem flere
år på arbejdsmarkedet.
Forslaget øger beskæftigelsen med 12.000 personer og velstanden
med 9 milliarder kroner.
Lavere stigning i overførselsindkomster
Overførselsindkomster bør fortsat mindrereguleres
efter 2023, da ydelserne i Danmark generelt er høje.
Folkepension og førtidspension undtages.
Forslaget øger arbejdsudbuddet med 1.300 personer og velstanden med 1 milliard kroner.

Tilbagerulningerne giver 1 milliard kroner i 2021.

31

Det Økonomiske Råd (2013), Er seniorjob en hensigtsmæssig velfærdsordning?
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Afskaffelse af grøn check (pensionister kompenseres fuldt ud)
Den grønne check blev indført som kompensation
for en række afgifter på energi m.m., hvoraf flere er
afskaffet eller sænket i dag. Den er derfor blevet overflødiggjort, og vi går ikke ind for at sende for mange
checks til folk. Vi afskaffer den grønne check for alle,
men forhøjer samtidig folke- og førtidspensionen med
875 kroner, således at pensionisterne kompenseres og
ikke stilles dårligere.
Forslaget giver et merprovenu på 1,6 milliarder kroner og øger
samtidig beskæftigelsen med 1.000 personer og velstanden med
700 millioner.

Effektivisering af jobcentre og beskæftigelsesområdet
I langt de fleste tilfælde, hvor en ledig finder arbejde,
sker det uden hjælp fra jobcentret eller a-kassen. Jobcentret formidler kun kontakten i hvert femte tilfælde.
Vi vil spare på jobcentre og beskæftigelsesområdet.
Det er en politisk prioritering. Flere af vores beskæftigelsesindsatser har negativ effekt og fastholder
mennesker i ledighed. Og der er også mange penge
at hente, hvis mindre effektive jobcentre kan løfte
sig op på niveau med de mest effektive.

Dagpengesats for dimittender reduceres til 8.500
kroner for ikke-forsørgere
Det er vigtigt hurtigst muligt at få dimittender fra de
videregående uddannelser ud på arbejdsmarkedet, så
de kan få erfaring og bruge det, de har lært, til noget.
Dagpengesatsen for dimittender uden forsørgerpligt
ligger i dag på 71,5 procent af dagpengesatsen,
svarende til 13.644 kroner. Dette er slet ikke nødvendigt og giver ikke det rette incitament til at komme i
beskæftigelse. Det er vigtigt at huske på, at studerende kommer fra en langt lavere SU-ydelse, har taget en
gratis uddannelse og endnu ikke indbetalt til a-kassen.
Ved at sænke satsen til 8.500 kroner, vil man ikke kun
spare penge i det offentlige, men også skabe varige
arbejdspladser.

Vi ønsker at spare 2 milliarder kroner på jobcentrene i 2021
gennem effektiviseringer og prioritering af kun de indsatser, der
kan svare sig samfundsøkonomisk.

Forslaget giver et merprovenu på 1,2 milliarder kroner. Det
øger desuden beskæftigelsen med 3.900 personer og velstanden
med 3 milliarder kroner.

Øvrige finansieringskilder

Genindfør gensidig forsørgerpligt for samlevende
i kontanthjælpssystemet
Kontanthjælp er en ydelse for mennesker, som ikke
kan klare sig selv. Det er ikke en luksus, man kan abonnere på. Hvis ens samlever har en formue, der overstiger grænsen for modtagelse af kontanthjælp, og
som man kan leve af, skal man ikke kunne få kontanthjælp som en ekstra indtægt til privatøkonomien.
Det har aldrig været formålet med den.
Forslaget giver et merprovenu på 500 millioner kroner.
Samtidig øger det beskæftigelsen med 1.100 personer og
velstanden med 800 millioner kroner.
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Bedre prioritering i den offentlige
sektor

Budgetforbedringer på udvalgte områder
Når man forvalter skatteydernes penge, bør man også
konstant overveje, hvordan man kan bruge midlerne
bedre. Vi ønsker derfor at indføre et krav om budgetforbedringer på 1 procent på udvalgte dele af den
offentlige sektor. Sundhed, forsvar, politi, social
beskyttelse, uddannelse, kultur og miljøbeskyttelse er
undtaget kravet.
Forslaget giver 800 millioner kroner i 2021.

Sænk beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft
til 325.000 kroner
Vi skal være et attraktivt land at arbejde i for kvalificeret arbejdskraft. Det er godt for vores konkurrenceevne, for væksten og for statskassen.
Det Konservative Folkeparti vil gøre det nemmere for
virksomheder at tiltrække kvalificerede medarbejdere.
Derfor vil vi sænke beløbsgrænsen i beløbsordningen
for udenlandsk arbejdskraft. Dette vil udvide ordningen og derfor gøre det nemmere at opholde sig i
Danmark, så længe man bidrager.
Forslaget vil øge beskæftigelsen og bidrage med et merprovenu
fra 2022.

Håndteringen af COVID-19
Fastholdelse af regeringens forslag om at afsætte
et beløb på 7,7 milliarder kroner
Der vil fortsat være behov for at have økonomisk rum
til yderligere hjælpepakker og eventuelle udgifter til
vacciner og andre sundhedsudgifter.

I den forbindelse har regeringen foreslået at afsætte
7,7 milliarder kroner til kapitaloverførsler til husholdninger og virksomheder. Sådan en reserve er en god
idé, og vi fastholder den derfor.
Forslaget er provenuneutralt, da det er indregnet i regeringens
forslag til finanslov og dette dokument er en oversigt over
ændringer i forhold til regeringens finanslovsforslag.
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Oversigt over initiativer og finansieringen
Initiativer (mia. kr.)
Et bedre sundhedsvæsen

0,4

Flere hjertestartere

0,1

En styrket indsats i psykiatrien, herunder 400 flere sengepladser over tre år

0,2

Forskning i alvorlige sygdomme og flere penge til forskning i psykiatrien

0,1

Flere læger (kræver først finansiering i 2022)

0,0

Øvrige forslag på sundhedsområdet

0,0

En værdig alderdom

1,0

Ældremilliard til blandt andet 1 times klippekort

1,0

Bedre mulighed for flere friplejehjem

0,0

GPS til demente

0,0

Lavere skat og bedre erhvervsvilkår

6,4

Højere beskæftigelsesfradrag. Fradraget og satsen stiger med hhv. 1400 kr. og 0,2 point

0,7

100.000 færre skal betale topskat allerede i 2021

1,2

Selskabsskatten sænkes gradvist fra 22 til 19 procent, 21 procent i 2021

1,3

Udfasning af bo- og gaveafgift påbegyndes

1,0

Afskaffelse af modregningen af arbejdsindkomst i folkepensionen

0,6

Skatten på aktier sænkes gradvist fra 42 til 27 pct., satsen sænkes til 40 procent i 2021

0,3

Afskaffelse af skat på arbejdstelefoner

0,6

Udbetaling af alle fem ugers feriepenge uden topskat

0,0

Øvrige skattelettelser

0,8

En strammere udlændingepolitik og mere tryghed

0,6

225 timers kravet erstattes af et 365 timers krav

0,0

Kriminelle udlændinge skal ikke have dansk statsborgerskab

0,0

Skærpede krav for danskkundskaber

0,0

Øvrige udlændingeinitiativer

0,2

300 flere betjente

0,1

Pulje til et styrket politi og annullering af, at erhvervslivet skal betale

0,3

Grøn omstilling med fokus på vækst

1,0

Klima. Reserve til grønne forhandlinger herunder billigere og grønnere biler

1,0

Øvrige tiltag

1,0

Reserve til nye tiltag

0,3

Udgifter i alt
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2021

10,8

Finansiering
Tilbagerulninger af regeringens politik

1,9

Afskaffelse af gratis danskuddannelse til udenlandske studerende mfl.

0,1

Genindfør kontanthjælpsloftet

0,1

Genindfør opholdskrav for ret til dagpenge

0,1

Afskaffelse af Arne-pension

0,2

Tilbagerulning af 110 procents dagpenge til ledige i uddannelse mv.

0,3

Øvrige tilbagerulninger i offentligt forbrug

1,0

Træk på centrale reserver på §35

4,1

Arbejdsmarkedsreformer og incitament til at arbejde

3,7

Afskaffelse af seniorjobordningen

0,4

Stop for tilgang til efterløn den 1. januar 2024

0,0

Dagpengesats for dimittender reduceres til 8.500 kr. for ikke-forsørgere

1,2

Genindførelse af gensidig forsørgerpligt for samlevende i kontanthjælpssystemet

0,5

Lavere stigning i overførselsindkomsterne. Folke- og førtidspension undtages

0,0

Afskaffelse af grøn check. Folke- og førtidspensionister kompenseres

1,6

Bedre prioritering i den offentlige sektor

2,8

Effektivisering af jobcentre og beskæftigelsesområdet

2,0

Budgetforbedringer på udvalgte områder

0,8

Øvrige finansieringskilder

0,0

Sænk beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft til 325.000 kr.

0,0

Finansiering i alt

12,5

Anm.: Alle tal er afrundet til nærmeste 100 millioner. Det betyder, at den overordnede sum ikke nødvendigvis stemmer, hvis man summerer de enkelte initiativer i tabellen.
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Et konstruktivt parti
Med dette finanslovsforslag viser vi en klar borgerlig
retning for Danmark. For vi er ikke i tvivl om, hvilke
udfordringer vi står over for, og hvordan vi skal løse
dem.
Danmark har brug for en sikker borgerlig stemme, der
fortsat kan vise vejen til vækst og arbejdspladser i en
tid, hvor vi stadig slås med spredningen af coronavirus. Det er vigtigt, at vi har plads til at håndtere de
udfordringer, som vi står over for i dag uden at tabe
det lange sigte af syne.
Vi er naturligvis bevidste om, at vi ikke får opbakning
fra alle partier til at gennemføre vores politik nøjag-
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tigt, som vi fremlægger den. Kompromiser er nødvendige, og vi har altid søgt politisk indflydelse med vores
mandater. Men de kloge kompromiser kan omvendt
også kun opnås ved at stå fast på et klart borgerligt
projekt. Det har vi tidligere gjort med succes, og vi
kan gøre det igen.
Den reformkurs, der har skabt vækst og varige
arbejdspladser, har været brolagt med kloge politiske
kompromiser. Topskattelettelser er for eksempel
opnået i et bredt politisk samarbejde i Folketinget i
2012. Med dette forslag lægger vi op til nye politiske
aftaler, der kan skabe resultater. For det er i sidste
ende resultaterne, der er afgørende.

Bliv en del af holdet,
eller følg os på de sociale medier!
Meld dig ind
Danmark har brug for en stærk opposition og en tydelig borgerlig stemme
— og vi har brug for dig.
Du kan eksempelvis melde dig ind, hvis du vil støtte vores politik, Søren Pape Poulsen,
fordi du ønsker at deltage aktivt i debatten eller vil have direkte indflydelse på, hvem vi
stiller op. Alle medlemmer modtager både medlemsbladet Politisk Horisont,
nyhedsbreve fra formanden og invitationer til politiske og sociale arrangementer
i hele landet.
Bliv medlem på konservative.dk/bliv-medlem eller sms Kons til 1910.

Følg os på

