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En borgerlig retning for et endnu bedre Danmark
Danmark er et af de bedste samfund at leve i. Men i fremtiden kan vi skabe et endnu bedre Danmark.
Hvor vi har råd til omsorgsfuld og kompetent velfærd, specialiserede behandlingsformer, nærhed - og
vækst. Hvor vi lader friheden og det private initiativ blomstre. Og pakker tung statslig tænkning fra forgangne årtier væk.
Vi kan få et Danmark, hvor der er overskud til mere. Hvor skattekronerne prioriteres af respekt for skatteyderne, og fordi dansk økonomi altid skal hænge sammen.
Dét Danmark er borgerligt – og bedre.
Vejen derhen behøver ikke at være lang eller snørklet. Tværtimod. Det kræver blot politisk mod til at
prioritere og viljen til at reformere. Vi skal fortsætte den reformkurs, som siden årtusindeskiftet har gjort
samfundet 250 milliarder kroner rigere.1 For kun gennem reformer kan vi opretholde den vækst, som
betaler vores velfærd, samtidig med at skatterne sænkes. Kun sådan får vi det bedste Danmark, vi kan
forestille os.
Der er behov for at investere i ældreplejen og sundhedssektoren. Vi ønsker, at alle i Danmark kan få en
tryg og værdig alderdom. Og at alle, der må på hospitalet eller til lægen – hvad enten det er for at følge
op på en kronisk sygdom eller for at få en glædelig nyhed om en graviditet – oplever, at der er tid til omsorg. Dét kræver flere midler. Dem er vi villige til at prioritere.
Flere ressourcer kommer dog aldrig i sig selv til at kunne løse problemerne i den offentlige sektor. Derfor
finder man i vores finanslovsforslag ikke kun forslag til flere udgifter. Vi har en ambition om at drive den
offentlige sektor bedre. Gennem god ledelse, privat konkurrence og mindre bureaukrati.
Under coronakrisen var tabet af arbejdspladser den altoverskyggende udfordring for dansk økonomi. I
dag er situationen vendt på hovedet. Aktiviteten er høj, og danske virksomheder skriger efter arbejdskraft.
Hver dag må de sige nej til ordrer. Det går i sidste ende ud over samfundet i form af tabt indtjening og
velstand. Det er afgørende, at udfordringen løses nu.
En væsentlig del af svaret på den akutte mangel på arbejdskraft er at gøre det væsentligt mere attraktivt at
yde en indsats. Vi vil derfor sænke bl.a. skatterne for 6,8 milliarder kroner, hive over 100.000 danskere
ud af topskatten, øge beskæftigelsesfradraget for alle i arbejde og fjerne modregningen af arbejdsindkomst
i folkepensionen i 2022. Samtidig skal bl.a. kontanthjælpsloftet genindføres, og ydelsen til ledige nyuddannede skal sænkes. Dermed vil flere flytte sig fra passiv forsørgelse til et af de mange ledige job i danske
virksomheder. Morgendagens Danmark skal belønne alle, der forsørger sig selv.

Et Danmark med flere muligheder
Vi øger beskæftigelsen med 56.600 personer
og gør samfundet 57,9 mia. kr. rigere

1. Berlingske (2019), Se listen: Disse beslutninger har
gjort Danmark 250 milliarder kroner rigere.
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Jo flere der flytter sig fra ledighed til arbejde, jo bedre for skatteyderne og dansk økonomi. Og det, der
er godt for dansk økonomi, kan hjælpe os med at få råd til velfærden og den grønne omstilling. Tingene
hænger sammen.
Med vores finanslovsforslag øger vi beskæftigelsen med 56.600 personer og gør Danmark 57,9 milliarder
kroner rigere frem mod 2030. Allerede i 2022 øger vi beskæftigelsen med 19.400 personer. Det er den
ambitiøse reformvej.
Finansieringen finder vi ved at prioritere bedre i de offentlige udgifter. Ydelserne til arbejdsløse nyuddannede og indvandrere bør sænkes. Og der er områder i den offentlige sektor, som kan klare sig med
færre midler. Der er f.eks. ikke behov for, at Danmark skal have OECD’s dyreste jobcentre. For både
virksomhederne og danskerne skal beholde flere af deres penge selv.
Det er økonomien, der skal vokse – ikke staten.

Figur 1: Konservativt finanslovsforslag 2022 - finansiering og udgifter
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Danmarks økonomiske udfordringer lige nu

Danmark mangler arbejdskraft
Vi har siden foråret 2021 hørt om mange virksomheders desperate mangel på hænder. Vi oplever på nuværende tidspunkt den laveste arbejdsløshed i Danmark i
12 år med en ledighedsprocent på 3,6 procent. Det er
et fald i antal ledige på 28.480 personer fra februar til
august 2021.2 Det betyder også, at der er 1.500 færre
ledige i dag, end der var umiddelbart inden corona,
hvor ledigheden i forvejen var på det laveste niveau
siden 2009.3
Figur 2: Andel af virksomheder,
der oplever produktionsbegrænsninger
grundet mangel på arbejdskraft
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Manglen på medarbejdere er dyr for Danmark. Hvis
virksomhederne kunne ansætte det optimale antal
medarbejdere, ville der være 32.000 flere i arbejde i dag,
end der er nu.6 Det er en stor bremseklods for væksten
i Danmark, når virksomheder ikke kan ansætte den
fornødne arbejdskraft, og det kan potentielt medføre en
overophedning af vores økonomi pga. stigende lønninger og tabt konkurrenceevne.7
Det går i sidste ende ud over vores velfærd. Det koster
Danmark flere milliarder kroner at mangle arbejdskraft,
fordi vi ikke har mulighed for at opnå den vækst, der
er potentiale for. Faktisk ville den danske BNP kunne
være over 13 milliarder kroner højere, hvis de danske
virksomheder kunne få den arbejdskraft, de efterspørger.8 Derfor er der behov for reformer, der skaffer flere
medarbejdere til virksomhederne.

Mangel på arbejdskraft - Service

30%

Figur 3: Antal arbejdstimer pr. beskæftiget
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Hver tredje virksomhed inden for servicebranchen og
næsten hver anden virksomhed inden for bygge- og
anlægsbranchen har mangel på arbejdskraft. Det er en
stigning for 7. måned i træk, og den manglende arbejdskraft er nu på det højeste niveau nogensinde målt.5

2. Statistikbanken (2021), AUS07: Fuldtidsledige efter ydelse, køn og alder.
3. Danmarks Statisik (2021), Ledigheden er faldet til laveste niveau i 12 år.
4. Berlingske (2021), Danske topchefer skriger på arbejdskraft: Nu bliver der sagt nej til nye ordrer.
5. Statistikbanken (2021), KBYG33: Produktionsbegrænsninger i bygge og anlæg efter branche.
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Før coronakrisen befandt den danske økonomi sig i
en mild højkonjunktur. I dag er eksporten tilbage på
samme niveau, men vi mangler hænder til at tage fat og
materialer til at bygge. Faktisk har hver femte topchef
det seneste år været nødt til at takke nej til en eller flere
ordrer, fordi de mangler medarbejdere.4

Ty
s

Kilde: Statistikbanken (2021).

1.100
1.000
D

19
20
20 20
21
20 K1
21
K3

18

20

17

20

16

20

15

20

14

20

13

20

12

20

11

20

10

20

20

20

09

0%

Kilde: OECD (2021), Hours worked.

Som det fremgår af figur 3, er vi i forvejen et af de lande
i OECD, der arbejder færrest timer pr. beskæftiget.
Med vores finanslovsforslag ønsker vi derfor at gøre
det mere attraktivt at yde en ekstra indsats, så flere vil
arbejde lidt mere, og borgere, som i dag er udenfor
arbejdsmarkedet, vil komme i beskæftigelse.

6. DI (2021), Virksomhederne kunne ansætte yderligere 32.000 medarbejdere.
7. Berlingske (2021), Akut mangel på arbejdskraft spreder sig.
8. DI (2021), Der mangler 18.000 medarbejdere i Danmark lige nu.
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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
Frankrig, Schweiz og Østrig vil betyde, at den gennemsnitlige europæiske selskabsskat vil fortsætte med
at falde med yderligere 0,3 procentpoint over de næste
tre år. Det vil medføre, at der i 2023 vil være 16 lande i
EU, der har en lavere selskabsskat end Danmark.9

Behov for fortsatte reformer og skattelettelser
I dag er Danmark et af de mest velstående lande i
verden. Faktisk er vi målt på BNP pr. indbygger det
fjerderigeste land i OECD.12 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.
Figur 5: Danmarks placering med og uden gennemførte reformer
BNP pr. Indbygger for OECD-lande 2019
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Svigtende konkurrenceevne kan sætte velstanden over
styr
Danmark er en lille åben økonomi i hård international
konkurrence. Når dansk erhvervsliv taber konkurrenceevne, er det derfor en trussel mod den danske velstand
og mulighed for vækst, som skal tages meget alvorligt.
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Figur 4: Selskabsskatten i Danmark
sammenlignet med Europa, 2021
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Kilde: FIU (2020-21), svar på spørgsmål 315 (alm. del).
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Kilde: DI (2021), DI’s egne beregninger.

Oven i det kommer, at Danmark har en af de højeste
skatter på aktier i OECD-området.10 Det presser danske
virksomheders konkurrenceevne. En høj aktie- og
selskabsskat gør det mindre attraktivt at spare op og
investere i Danmark.11 Det vil i sidste ende gå ud over
produktiviteten og de lønninger, virksomhederne kan
tilbyde deres ansatte. De danske virksomheder har derfor brug for en konkurrencedygtig selskabs- og aktieskat
for at sikre vækst i hele landet.

9. Opdaterede tal på baggrund af DI (2021).
10. OECD (2021), Overall statutory tax rates on dividend income.
11. Dansk Erhverv (2018), Velstand frem for skattetryk.

På figur 5 ses det, at hvis vi ikke havde gennemført
reformer siden 2006, ville vi ikke være det fjerde, men
syvenderigeste land i OECD.13 Med andre ord ville
vores velstand være på et betragteligt lavere niveau, hvis
det ikke var for tidligere reformer. Det gælder f.eks.
arbejdsmarkedsreformer som dagpengeperiodens halvering og velfærdsforliget, der hæver pensionsalderen,
i takt med at vi bliver ældre og ældre. Hertil kommer
skattereformer under borgerlige regeringer, der har gjort
det mere attraktivt at arbejde og investere i Danmark.

12. Her er Irland og Luxembourg ikke medregnet. Baseret på FIU’s (2020-21)
svar på spørgsmål 315.
13. FIU (2020-21), Svar på spørgsmål 315 (alm. del).
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Vores mål er, at fremtidige generationer også skal vokse
op i et Danmark, der er blandt de bedste og rigeste
lande at leve i. Det kræver, at de succesfulde reformer
fortsætter. Derfor vil vi trække Danmark i en anden
retning end Socialdemokratiet.
Med Arne-pensionen har regeringen skabt en ny
overførselsindkomst, der trækker raske ældre ud af arbejdsmarkedet. Det er et stort problem. De erhvervsaktive
ældre er en uvurderlig ressource på både offentlige og
private arbejdspladser, og derfor skal vi selvfølgelig ikke
trække dem ud af beskæftigelse før tid.
Figur 6: Seniorer i beskæftigelse
Andel af 55 til 65-årige i beskæftigelse i 2020, pct.
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Der mangler ordentlighed og medmenneskelighed. Vi
skal investere i områderne, men vi skal gøre det klogt.
Det var ikke udtryk for manglende ressourcer, hvordan
Else blev behandlet af tre plejere. Vi så nogle mennesker, som aldrig skulle have haft mulighed for at arbejde
med svagelige ældre mennesker.
Hvis vi skal løfte vores serviceniveau, skal vi have ryddet
ud i de brodne kar og bringe hjerteligheden tilbage i
sundheds- og plejesektoren. Vi skal også investere mere
i den grønne omstilling, så vi kan videregive en bedre
verden til vores børn og børnebørn.
Men den grønne omstilling må aldrig blot blive en række tunge udgifter. Danmark skal både være grønnere og
rigere, ellers kommer vi ingen vegne. Det gør vi bedst
ved at udvikle vores erhvervsliv i en grøn retning.
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Kilde OECD (2021), Employment rate by age group.

Arne-pensionen reducerer beskæftigelsen med 8.700
fuldtidsstillinger.14 Det betyder nye udgifter og færre
indtægter. I forvejen har danske ældre lav tilknytning til
arbejdsmarkedet i forhold til andre lande i Skandinavien
(se figur 6).
Regeringen har indført et reformstop i Danmark.
Den har dårligt nok formået at dække det hul i dansk
økonomi, som den selv skabte ved at indføre en pension, der også gives til raske personer.15 Der er behov
for et langt større ambitionsniveau på Danmarks vegne,
hvis vi skal levere et bedre og rigere samfund videre til
den næste generation.
Behov for at investere i velfærden
De offentlige udgifter er tårnhøje, og det er paradoksalt, at de ikke rækker til den service, som borgerne
fortjener. For der er velfærdsområder, der ikke lever op
til de forventninger, som man rettelig kan have. Og der
er områder, hvor skattekronerne forsvinder væk uden
nævneværdig effekt.
Sundheds- og plejeområdet er et eksempel på førstnævnte. I dokumentaren om Else så vi, hvordan respekten for svagelige ældre mennesker sommetider mangler
i plejesektoren. Samtidig står 126.500 danskere uden en
familielæge16, og psykiatrien er udfordret af et stigende
antal diagnoser hos børn og unge.17

14. FIU (2020-21), Svar på spørgsmål 66 (alm. del).
15. Finansministeriet (2021), Danmark kan mere I.
16. PLO (2021), Akut lægemangel: Det er et problem.
17. Social- og Indenrigsministeriet (2020), Udviklingstendenser i forhold
til børn og unge med psykiatriske diagnoser.

Der er også behov for at reducere udgifterne på en række områder. Som det ses på figur 7, er vores jobcentre
de suverænt dyreste i hele OECD. Alligevel viser en
række analyser, at effekten ofte ikke virker til at stå mål
med ressourceforbruget.18
Figur 7: Udgifter til aktive arbejdsmarkedspolitikker
Pct. af BNP i 2017
OECD-gennemsnit
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Kilde: OECD (2017), Data on active labour market policies.

Når ressourcestærke akademikere i dag dimitterer fra
deres uddannelser, går de fra den ene dag til den anden
fra en SU-ydelse på 6.397 kroner til en dagpengesats på
13.815 kroner Det er en voldsom stigning i overførselsindkomster, som fastholder nyuddannede akademikere
i ledighed.
Det er den slags spild af skattekroner, som vi bør
komme til livs. Alligevel bruger den siddende regering
primært sin energi på at indføre en række nye udgifter
til en højere dagpengesats til ledige samt flere penge til
indvandrere på overførselsindkomst. Vi skal investere
i vores velfærd på en række områder, men vi skal altid
være kritiske og kvalitetsbevidste, når det kommer til,
hvordan danskernes hårdttjente skattekroner forvaltes.
Det handler om at prioritere korrekt.

18. Se bl.a. Metrica (2020), Literature review og metaanalyse om uddannelsesindsatser
for arbejdsmarkedsparate ledige; Dansk Arbejdsgiverforening (2018),
Ledige finder sjældent job gennem jobcentret eller a-kassen;
Rockwool Fonden (2019), Mindre aktivering for kontanthjælpsmodtagere
havde ingen målbar effekt på deres beskæftigelse.
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Konservative prioriteringer
Omsorg, værdighed og selvbestemmelse

I dag er vores ældrepleje ikke altid vores velfærdssamfund værdig. De seneste år har vi set for mange eksempler på, at
hjertelighed og ordentlighed er erstattet af kynisme og ligegyldighed på landets plejehjem. Vi vil forbedre velfærden for de
mennesker, som har været med til at finansiere den hele deres liv.
Ældreplejen skal sættes fri, og de ældre skal behandles ordentligt. Vi vil give ældre flere valgmuligheder, så de selv kan vælge
den pleje og omsorg, de har brug for. Derfor ønsker vi at fremme flere forskellige typer plejehjem, så der er valgfrie alternativer til de kommunale. Vi vil også fordoble klippekortsordningen. Når vi lader de ældre vælge selv og giver personalet tid til
mere omsorg, sætter vi mennesket i fokus og lader systemet træde i baggrunden.

Kun hver tredje ældre
ved, at de har ret til frit valg af plejebolig.
Kilde: Sundhedsdatastyrelsen

En times klippekort til ældre
Retten til frit valg bør ikke ophøre, blot fordi man er
blevet gammel. Derfor ønsker vi at styrke den nuværende klippekortsordning, der giver ældre ret til frit at
vælge den service, der bedst opfylder deres individuelle
behov. Vi vil genetablere og fordoble ordningen, så
alle sårbare ældre i hjemmeplejen og på plejehjem er
garanteret en times hjemmehjælp om ugen, uanset hvor
de bor. Det skal sikre, at vores ældre får friheden til selv
at vælge, hvad de vil have hjælp til.
[Vi afsætter 650 millioner kroner til forslaget, som også
indebærer at indføre et krav i serviceloven om, at kommuner fremover skal yde en times hjemmehjælp, som de ældre
selv vælger.]
Kompetente ansatte skal skabe tryghed
De kommende år vil antallet af ældre stige. Det skal
vi imødegå med styrket rekruttering til ældreområdet,
lavere sygefravær blandt ansatte samt velfærdsteknologi.

På den korte bane afsætter vi 40 millioner kroner over
en fireårig periode til opkvalificering og omskoling, og
samtidig vil vi nedsætte en taskforce, der skal udarbejde
en plan for rekruttering, så vi sikrer nok ansatte i fremtidens ældrepleje.
[Vi afsætter 10 millioner kroner i 2022, som dækkes af
en reserve på 350 millioner kroner til udvalgte tiltag på
ældreområdet.]
Det skal være lettere at vælge det rette plejehjem
Vi vil gøre det lettere for ældre og deres pårørende at
gennemskue, hvilket plejehjem de skal vælge, når den
beslutning en dag skal tages. Derfor skal både kvaliteten af plejen og brugertilfredshed på landets plejehjem
fremgå af en samlet oversigt på Plejehjemsoversigten.
Her skal man f.eks. kunne vælge plejehjem ud fra en
specifik profil og se antallet af indlæggelser, der kunne
have været undgået, hvis plejen havde været i orden.
På den måde kan den ældre flytte til det plejehjem, der
passer ham eller hende bedst.
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Private skal kunne konkurrere frit med offentlige
plejehjem
Serviceniveauet i ældreplejen har kun godt af sund
konkurrence. Derfor ønsker vi at fremme en ældrepleje, hvor private virksomheder kan indgå i fair og
lige konkurrence med kommunale tilbud. I dag er det
sådan, at kommunen både visiterer borgeren, fører tilsyn med ældreplejen og fastsætter taksten for de private
konkurrenter.
Figur 8: Store forskelle i taksterne giver skæv konkurrence
2000 kr.

SOSU-hjælpere skal kunne miste retten til at arbejde
med ældre
Det er ikke alle mennesker, der egner sig til at arbejde
med ældre. Det har vi set dokumenteret på plejehjem
og i hjemmehjælpen. Vi ønsker at ændre reglerne, så
også SOSU-hjælpere er omfattet af autorisationsloven
og dermed kan miste retten til at arbejde med ældre.
Behandler man en borger grimt og nedværdigende, så
mener vi, at man skal finde sig en helt anden branche at
beskæftige sig med.
[Merudgifterne til at udvide autorisationsloven dækkes af
en reserve på 350 millioner kroner til udvalgte tiltag på
ældreområdet.]
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Det skaber selvsagt unfair konkurrence, som begrænser den ældres frie valg. Det ses ved, at taksterne, som
private kan få for at drive plejehjem, varierer meget fra
kommune til kommune og er uigennemsigtige.19 Vi
foreslår, at en uafhængig enhed fremover skal kontrollere området, så konkurrencen er lige, og så pengene
reelt følger den enkelte borger.
[Merudgifterne til myndigheden dækkes af en reserve på
350 millioner kroner til udvalgte tiltag på ældreområdet.]

Mere selvbestemmelse til selvejende plejehjem
Vi vil give mere selvbestemmelse til selvejende plejehjem på driftsoverenskomst ved at gøre det lettere at
overgå til friplejehjem. Reglerne skal ændres, så plejehjemmene kan opspare egenkapital, og vi vil samtidig
skabe det fornødne lovgrundlag, så plejehjemmene
enten kan blive i kommunens lokaler på ordnede vilkår,
får anvist tilsvarende bygninger eller får ret til at købe
de kommunale bygninger, som plejehjemmene bor i. På
den måde bliver pengene i plejehjemmet hos de ældre
og er til gavn for beboerne.
Bedre oplysning om frit valg
Det kan være komplekst og uoverskueligt at skulle
vælge plejehjem. Ud over det kommunale tilbud har
den ældre også mulighed for at vælge et privat alternativ
eller et plejehjem i en helt anden kommune20 – måske
tættere på børn og børnebørn. Vi vil sikre, at alle ældre
og pårørende oplyses om deres ret til at kunne vælge
frit; skriftligt i et fysisk brev såvel som mundtligt.

80 kommuner
nævner ikke, at de ældre har et frit valg,
når det kommer til personlig pleje eller praktisk hjælp.
Kilde: Dansk Industri

19. DI (2020), Stor variation i timepriser til afregning af private leverandører på
tværs af kommunerne.
20. Serviceloven (2018).
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Frit valg inden for rehabilitering
I dag har den ældre mulighed for at vælge en privat leverandør af hjemmehjælp, hvis man er utilfreds med det
kommunale tilbud eller foretrækker et alternativ. Men
det frie valg omfatter desværre ikke rehabilitering.21
Det, mener vi, er forkert. Med en simpel justering af
serviceloven vil vi udvide rettighederne for de ældre, så
også rehabilitering efter §83a omfattes af det frie valg af
hjemmehjælp.
Flere friplejehjem til landets kommuner
De ældre er glade for at have et frit valg og valgmuligheder. Desværre er der i dag 54 kommuner, der
ikke har et alternativ til kommunale plejehjem.22 Derfor
mener vi, at nyopførelse af plejehjemspladser som udgangspunkt altid skal ske ved etablering af friplejehjem
eller i samarbejde med private i de kommuner, hvor der
er få ikke-kommunale plejeboliger. Det giver borgerne
flere valgmuligheder og større selvbestemmelse. Flere
friplejehjem vil samtidig betyde, at private investorer
aflaster kommunernes budgetter og hjælper med at sikre
tusindvis af nye plejeboliger de kommende år.

Boliger for livet
Det skal være let og nemt at tilvælge hjemmehjælp den
dag, hvor man får brug for en ekstra hånd i hjemmet.
Derfor ønsker vi at ændre lovgivningen, så private
plejehjemsleverandører kan levere hjemmepleje til
nærliggende ældreegnede boliger såsom seniorboliger.
Det skal kunne ske, uden plejehjemmet skal godkendes som en almindelig godkendt leverandør af pleje og
omsorg i hele kommunen og dermed skal levere pleje
til alle beboere i hele kommunen. På den måde kan den
ældre trygt og nemt tilvælge hjemmehjælp fra det lokale
friplejehjem, uden lovgivningen står i vejen.
GPS til medborgere med en demensdiagnose
Hvert år bliver omkring 1.000 demensramte borgere
eftersøgt, fordi de er forsvundet fra deres hjem.23 Det
skaber utryghed i danske familier og sætter den demensramte borger i en potentiel livsfarlig situation. Vi ønsker
derfor, at alle hjemmeboende med en demensdiagnose
skal tilbydes en gratis GPS. Det vil skabe tryghed for
danske familier, spare politiet ressourcer og forhindre
alvorlige ulykker.
[Merudgifterne dækkes af en reserve på 350 millioner
kroner til udvalgte tiltag på ældreområdet.]

21. Social og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed (2019), Rehabilitering
på ældreområdet efter § 83a i serviceloven.
22. DI (2019), I mere end halvdelen af kommunerne har ældre ikke et alternativ til
kommunale plejeboliger.

23. Alzheimerforeningen (2017), Demente skal tilbydes GPS tidligt.
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Konservative prioriteringer
Et bedre sundhedsvæsen

Under coronakrisen blev vi alle mindet om værdien af, at vi har et velfungerende sundhedsvæsen med dygtige ansatte. Læger
og sygeplejersker stod klar med behandling af højeste kvalitet - selv i en historisk svær situation, der krævede en massiv
omstilling på hospitalerne. Det er deres kompetente behandling, der sikrer, at danskerne kan føle sig trygge gennem hele
tilværelsen.
Selvom vi kan være stolte over den indsats, sundhedspersonalet leverede under coronakrisen, så er sundhedsvæsenet dog også
alvorligt udfordret på en række punkter. 126.500 danskere har ikke en familielæge, der kender deres sygdomshistorik og
baggrund.24 Blandt unge har vi de seneste år set en bekymrende stigning i stillede psykiatriske diagnoser.25 Der er et behov for
at intensivere forskningen i alvorlige sygdomme og de udfordringer, psykiatrien står overfor. Desuden skal vi være bedre til
at forebygge de mest udbredte sygdomme i Danmark. Hvis disse udfordringer skal løses, og sundhedsvæsenet samtidig skal
kunne følge med det stigende antal kronikere og ældre, så kræver det væsentlige investeringer. Dem er vi klar til at levere.
Figur 9: Udviklingen i antallet af ældre
2008 - 2045
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Kilde: Danmarks Statistik (2021)
Anm: Definition af ældre 80+, som følger Sundhedsstyrelsens definition.

Flere hjertestartere
Hjertestartere redder liv. Hver eneste dag bliver 14 danskere ramt af hjertestop uden for et hospital.26
Sandsynligheden for at overleve er mellem 50 og 70
procent, hvis en hjertestarter anvendes inden for få
minutter. Derfor vil vi investere i 3.500 hjertestartere, så vi kan sikre, at der altid er en hjertestarter i
nærheden, når der er brug for en.

Flere læger
Alle danskere har ret til en familielæge, der kender
deres sygdomshistorik. Derfor vil vi øge antallet af
hoveduddannelsesforløb i almen medicin samt antallet
af introduktionsstillinger, så alle sikres en familielæge.
Vi vil fra 2022 bruge 38 millioner kroner i tillæg til den
aftale, der øger antallet af stillinger i 2022. Der må ikke
mangle læger i Danmark.

[Vi afsætter 80 millioner kroner i 2022.]

[Vi afsætter 38 millioner kroner i 2022.]

24. PLO (2021), Akut lægemangel: Det er et problem.
25. Social- og Indenrigsministeriet (2020), Udviklingstendenser i forhold til børn og
unge med psykiatriske diagnoser.

26. Dansk Råd for Genoplivning (2021), Hjertestop, symptomer og statistik.
27. Hjerteforeningen (2019), Spørgsmål og svar om genoplivning.
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Forebyggelse af, at børn ender i psykiatrien
Et stigende antal børn og unge kommer i kontakt med
psykiatrien.28 Det er en udvikling, som vi må og skal
vende. Vi foreslår derfor, at man nedsætter en børne- og
ungekommission, der skal belyse problematikken og
give os et solidt grundlag for at forebygge, at børn og
unge ender i psykiatrien. Kommissionens anbefalinger
skal lede til en national psykiatrihandlingsplan.
[Vi afsætter 15 millioner kroner i 2022 til at nedsætte
kommissionen.]
Figur 10: 50 procent stigning i antal børn og unge
med en psykisk lidelse fra 2009 - 2019
60,000

55,000

Strafferammen for kvaksalveri fordobles
Kvaksalveri kan koste livet for uvidende patienter.30
Når alternative behandlere f.eks. påstår, at de kan kurere
kræft med urtete, sætter de borgerens liv og lemmer
over styr. Samtidig bringer de hæderlige alternative
behandlere i miskredit. Derfor ønsker vi at hæve
strafferammen for kvaksalveri til det dobbelte, ligesom
vi vil indføre fængselsstraf for falsk markedsføring af
alternativ behandling.
[Midlerne til at finansiere fordoblingen af strafferammen
findes i reserven til højere straffe. Fængselsstraf indføres ved
særligt skærpende tilfælde af brud på markedsføringen af alternativ behandling. Strafferammen for brud på autorisationslovens §73 og §87 hæves fra et til to år.]
Bedre rådgivning og gennemsigtighed om effekterne af
alternativ behandling
Alternativ behandling er populært, men potentielt livsfarligt. Mange danskere vælger i dag at supplere deres
behandling i sundhedsvæsnet med alternative behandlingsmetoder, der på grund af ringe vejledning kan
have fatale konsekvenser.31
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Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed (2010),
Udviklingstendenser i forhold til børn og unge med psykiatriske
diagnoser.
Anm: Børn og unge er defineret som personer mellem 0 og 17 år.

Der er ikke kompetencer til at rådgive om alternativ
behandling i sundhedsvæsenet i dag. Derfor vil vi
oprette et råd, der kan sikre, at borgeren går oplyst ind i
alternativ behandling.
[Vi afsætter fem millioner kroner til forslaget i 2022.]

Oprettelse af 400 ekstra sengepladser i psykiatrien over
tre år
Psykiatrien er under hårdt pres. Dansk Psykiatrisk Selskab har beregnet, at der mangler hele 400 sengepladser i
psykiatrien.29
[Derfor vil vi afsætte 200 millioner kroner i 2022 til at
påbegynde oprettelsen af de nødvendige sengepladser over
de næste tre år.]

28. Psykiatrifonden (2021), Tal og fakta om psykisk sygdom i Danmark.
29. Jyllands-Posten (2019), Psykiatrien får flere senge:
Der vil stadig mangle hundredvis af pladser, lyder kritikken.

30. Berlingske (2019), Sellerijuice og kaffelavementer: Jans kone døde
efter alternativ behandling - nu kræver læger indgreb.
31. Lægeforeningen og Danske Patienter (2020), Forslag til vidensråd
om alternativ behandling.
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Ny forebyggelseskommission
En sund økonomi kræver sunde arbejdstagere. Derfor
er vi nødt til at forebygge nedslidning – en forebyggelse,
som den såkaldte Arne-pension ikke kan levere. Der
er brug for en ny forebyggelseskommission, som kan
afklare, hvordan vi forebygger de mest udbredte sygdomme i Danmark. Kommissionen skal komme med
forslag til forebyggelse for op til 250 millioner kroner
årligt i årene efter 2022.

Flere jordemødre til de danske fødeafdelinger
Jordemødrene er pressede på fødeafdelingerne. Mange
har en følelse af, at de ikke har ordentlig tid til de
fødende kvinder og ikke kan give den omsorg, der
følger med fødslerne.34 Det må aldrig blive sådan, at vi
har så pressede fødeafdelinger, at fødslen ikke er tryg
for forældrene og barnet. Derfor vil vi tilføre 244 ekstra
jordemødre til landets fødeafdelinger, så vi kan sikre
trygge rammer om fødslen.

[Vi afsætter 15 millioner kroner til kommissionens arbejde
i 2022.]

[Vi afsætter 112 millioner kroner til forslaget.]

Forskning i alvorlige sygdomme og flere penge til
forskning i psykiatri
Vi er nødt til at investere i forskning, hvis vi i fremtiden
skal være i stand til at behandle og bekæmpe alvorlige
sygdomme og de stigende udfordringer inden for psykiatrien.

Mere sundhedspersonale i almen praksis
For at sikre flere danskere adgang til egen læge ønsker vi at hæve det kollektive aktivitetsloft over alment
praktiserende læger. Det vil give lægerne mulighed for
at ansætte mere sundhedspersonale og håndtere flere
patienter.
[Vi afsætter 100 millioner kroner til forslaget.]

[Derfor afsætter vi 100 millioner kroner i 2022, som skal
sikre, at private virksomheder og universiteter kan gennemføre forskning, der gavner sundhedsvæsenet.]
Fertilitetsbehandling
Rigtig mange danskere har problemer med at få opfyldt
drømmen om at få børn, fordi de lider af en sygdom,
der gør dem barnløse.32 Det er ikke bare en stor byrde
for det enkelte par. Det er også et stort samfundsproblem. Derfor foreslår vi, at antallet af inseminationsforsøg i det offentlige hæves fra tre til seks, og at
reagensglasbehandling underlægges behandlingsgarantien. Det vil hæve succesraten ved insemination fra 64
procent i dag til 84 procent.
[Vi afsætter 37 millioner kroner til forslaget.]
Fjern skatten på stressbehandling
I dag er det skattefrit at modtage virksomhedsbetalt
behandling af stress, såfremt man kan bevise, at stressen
er opstået på grund af arbejde, men skattepligtigt, hvis
33
ikke man kan fremlægge den fornødne dokumentation.
Det er et bureaukratisk benspænd, vi ønsker at fjerne.
Skatten på stressbehandling bør fjernes helt, hvis arbejdsgiver ønsker at betale for den for at få medarbejderen
hurtigere tilbage i arbejde. Til gavn for den enkelte,
men også for samfundet.

Reserve til at gennemføre tiltag i VLAK-regeringens
sundhedsreform
Den tidligere VLAK-regering fremlagde en sundhedsreform, der sikrer bedre behandling til patienter, herunder
oprettelse af flere akutpladser. Flere af initiativerne er
desværre ikke blevet gennemført af den nuværende
regering.
[Derfor afsætter vi en reserve på 100 millioner kroner til
at gennemføre elementer fra VLAK-regeringens sundhedsreform.]
Øget bevilling til børnehospicer i Danmark
Der er behov for flere midler til børnehospicer. Det er
helt essentielt, at alle børn i Danmark skal have adgang
til den bedst mulige behandling, når de bliver ramt af
alvorlige og livstruende sygdomme.
[Vi afsætter fem millioner kroner til forslaget i 2022.]

[Vi afsætter 50 millioner kroner til forslaget.]
32. Hvidovre Hospital (2020), Årsager til barnløshed.
33. Skat (2021), Sundhedsydelser - skattepligtige og skattefri.
34. Jordemoderforeningen (2021), Hver tredje jordemoder forlader fødegangen efter få år.
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Etablering af Nationalt Center for Senfølger til Kræft i
Bækkenorganerne på Aarhus Universitetshospital
Patienter ramt af kræft i bækkenorganerne kan opleve
meget indgribende senfølger såsom inkontinens i
forhold til tarmfunktion og vandladning, smerter samt
seksuel dysfunktion.35
For at kunne hjælpe senfølgepatienter samt forske i de
forskellige problematikker og udfordringer, senfølger
giver, blev der på Aarhus Universitetshospital i 2018
etableret Klinik for Senfølger efter Kræft i Bækkenorganerne. Vi ønsker at udvide klinikken til et komplet
center. Indsatsen vil være til gavn for hele landet og vil
kunne bane vejen for en mere præcis og individuelt
tilpasset behandling af patienter, der har senfølger efter
kræft i bækkenorganerne.

Beredskab til transport af patienter med højrisikoinfektionssygdomme
Har danske patienter i udlandet eller på øerne herhjemme særligt alvorligt smitsomme sygdomme - f.eks.
ebola, sars eller mers - er der behov for særlige kompetencer til transport af patienterne. Dette for at sikre, at
hverken personalet eller andre omkring bliver smittede.
Region Midtjylland har pt. et specialhold af læger og
ambulancereddere, der i samarbejde med Forsvaret
håndterer transport af patienter med særligt alvorligt
smitsomme sygdomme ved lufttransport fra udlandet
og øerne.36
I øjeblikket finansieres beredskabet af covid-midler. Når
finansieringen via covid-midler udløber, vil der ikke
længere være tilstrækkeligt med midler til, at disse kompetencer kan opretholdes i tilstrækkeligt omfang.

[Tiltaget koster 8,5 millioner kroner og finansieres af reserven til forskning i alvorlige sygdomme.]
[Vi afsætter fire millioner kroner til at opretholde
beredskabet.]

35. AUH (2021), Klinik for senfølger efter kræft i bækkenorganerne.
36. RM (2021), Beredskab til transport af patienter med højrisikoinfektionssygdomme.
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Konservative prioriteringer
Lavere skat og bedre erhvervsvilkår

Det danske skattetryk er alt for højt. Det er et problem for den enkelte borger, virksomhederne og samfundet generelt. Som
det fremgår af figur 11, har Danmark det højeste skattetryk blandt OECD-lande. Det betyder mindre frihed for borgeren og
mindre velstand for samfundet.
Færre har lyst til at gøre en ekstra indsats, når arbejde brandbeskattes, og virksomhedernes internationale konkurrenceevne er
stærkt svækket af den høje skat.37 Vi bliver nødt til at sænke skatten, hvis vi vil sikre et samfund, hvor arbejdspladserne bliver
på dansk jord, og borgerne har økonomisk frihed til at realisere deres drømme.
Samtidig er det kun muligt at opretholde vores høje velfærdsniveau, hvis vi bibeholder samfundets velstand. Derfor vil vi
sænke skatten med 6,8 milliarder kroner i 2022. Både for virksomheder, der holder hjulene i gang, og for borgerne, der knokler og gør sig umage.
Vi vil også give skattelettelser til dem, som samvittighedsfuldt investerer deres opsparinger, ligesom vi vil give ældre borgere en
belønning for at blive længere på arbejdsmarkedet. Det handler ikke om at tømme statskassen. Tværtimod. Det handler om at
sikre, at dem, der fylder i den, vil blive ved med det.
Vores skattelettelser vil i 2030 øge beskæftigelsen med 5.600 personer og øge den danske velstand med 9,2 milliarder kroner.
I Det Konservative Folkeparti er det hjerteblod at investere i tiltag, der gør Danmark rigere og skaber arbejdspladser. Det er
nødvendigt, hvis vi vil sikre et samfund, som kan levere den velfærd, vi i dag nyder godt af, til fremtidige generationer.

Figur 11: Danmark har det højeste skattetryk i OECD
Skattetryk opgjort i pct. af BNP i 2019
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Kilde: OECD (2019), Tax Revenue.

37. Erhvervsministeriet (2018), Redegørelse om vækst og konkurrenceevne 2018.
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Højere beskæftigelsesfradrag
Det skal kunne betale sig at gå på arbejde. Og det skal
være attraktivt at gøre en ekstra indsats. Derfor vil vi
hæve beskæftigelsesfradraget med 0,5 procentpoint og
1.900 kroner. Forslaget medfører skattelettelser til alle
danskere i arbejde, uanset indkomst.
[Finansieringen er 850 millioner kroner, og forslaget øger
beskæftigelsen med 300 personer og vores velstand med 150
millioner kroner i 2030.]

Fjern skat på arbejdstelefoner
Regeringen har genindført beskatning på arbejdstelefoner,40 selvom de giver arbejdstageren mulighed for at
være mere til rådighed for virksomhederne.
[Vi vil bruge 630 millioner kroner på at fjerne skatten på
arbejdstelefoner – igen.]
Figur 13: Regeringen mener, at du skal betale skat af 3.000 kr.
for at være tilgængelig. Det mener vi ikke.
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100.000 færre skal betale topskat allerede i 2022
I dag er grænsen for, hvornår man skal betale topskat,
alt for lav. Det betyder, at helt almindelige danskere
ender med at betale 56 procent skat af deres sidst
tjente krone.38 Det vil vi lave om. Derfor foreslår vi, at
topskattegrænsen hæves fra 552.500 til 602.500 kroner
i 2022. Det er kun første skridt mod at hæve grænsen
til 800.000 kr. Det vil på sigt sikre, at ca. tre ud af fire
danskere slipper for at betale topskat.39
[Vi afsætter 1,4 milliarder kroner på at hæve topskattegrænsen i 2022. Det trækker over 100.000 danskere ud af
topskatten og øger beskæftigelsen og velstanden med hhv.
2.700 personer og 2,4 milliarder kroner i 2030.]

Figur 12: Topskatteydere ved at hæve topskattegrænsen
fra 552.500 kr. til 602.500 kr.
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Kilde: Danmarks Statistik og Skat

Udfasning af bo- og arveafgiften
Arveafgiften er grundlæggende urimelig. Den rammer
erhvervslivet og danske familier hårdt og uretfærdigt. I
modsætning til den nuværende regering, som har forhøjet afgiften med virkning fra 2021, ønsker vi på sigt at
udfase bo- og arveafgiften fuldstændigt.
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[I første omgang vil vi tilbagerulle regeringens skattestigning. Til det afsætter vi 1 milliard kroner.]
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Kilde: Skatteministeriet (2021).
Anm: Skatteministeriet har estimeret antallet af topskatteydere målt i 2025.

38. Skatteministeriet (2021), Marginalskatteprocenter 1993-2021.
39. CEPOS (2019), Hvad sker der, hvis vi hæver topskattegrænsen til 800.000 kr.?
40. SKAT (2021), Fri telefon, computer og internet til dine ansatte.
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Vi ruller stigninger i punktafgifter tilbage
Regeringen indførte i 2020 stigninger på punktafgifter
på råstofmaterialer, tinglysning, bekæmpelsesmidler,
spildevand og emballage.44

Skatten på aktier sænkes fra 42 til 40 procent
Vi skal gøre det mere attraktivt at investere i virksomheder. I dag har danskerne mere end 1.000 milliarder
kroner stående på passive konti i bankerne, selvom
renten er lav.41 Hvis flere af de penge bliver investeret,
har små og mellemstore virksomheder og iværksættere
lettere adgang til kapital, så de kan vokse sig større og
gøre Danmark rigere. Desværre har vi en af de højeste
aktieskatter i OECD-området.42 Det er et benspænd,
der svækker danskernes lyst til at investere deres opsparinger i virksomheder.

[Vi afsætter 150 millioner kroner til at tilbagerulle regeringens stigninger.]
Det skrå skatteloft skal sænkes til 50 procent
Vi vil sænke det skrå skatteloft fra 52,06 procent til 50
procent. Det vil sikre, at ingen fremover betaler mere
end halvdelen af deres personlige indkomst i skat efter
arbejdsmarkedsbidrag. Og det vil gælde for alle, uanset
bopæl.

Danmark har brug for en stærkere aktiekultur. Derfor
skal vi gøre det mere attraktivt for borgere at investere i
aktier.

[Vi afsætter 700 millioner kroner til forslaget, der øger
beskæftigelsen med 1.100 personer og velstanden med 1,3
milliarder kroner i 2030.]

[Vi vil bruge 300 millioner kroner på at sænke den øverste
marginalskat på aktieindkomster fra 42 til 40 procent i
2022. Forslaget øger beskæftigelsen med 200 fuldtidspersoner og velstanden med 400 millioner kroner i 2030.]
Afskaf modregningen af arbejdsindkomst i
folkepensionen
I dag straffes folkepensionister for at yde en indsats på
arbejdsmarkedet og dermed supplere deres pension.
Det er helt forkert. Vi bør i stedet fremme, at ældre
kan bidrage til samfundet med deres erfaring og viden,
hvis de har tid og kræfter til det. Derfor ønsker vi at
afskaffe den modregning af arbejdsindkomst, der i dag
nedsætter folkepensionens grundbeløb, hvis indkomsten
overstiger 344.600 kroner.43 Grundbeløbet nedsættes
med 30 procent af den overskridende indtægt.

Selskabsskatten sænkes gradvist fra 22 til 19 procent
Danmark skal sikre de bedste vilkår for erhvervslivet, så
det kan skabe vækst i Danmark og konkurrere med omverdenen. Hvis vi sænker selskabsskatten, øger virksomhederne deres investeringer og dermed produktivitet.
Det giver højere lønninger og flere arbejdspladser, uden
at uligheden stiger. For, som det fremgår af figur 14, får
alle en indkomststigning, når selskabsskatten sænkes.
[Derfor har vi afsat 1,3 milliarder kroner til at sænke den
fra 22 til 21 procent i 2022. Forslaget øger beskæftigelsen
med 300 personer og velstanden med 3,3 milliarder kroner
i 2030.]

[Forslaget koster 460 millioner kroner og øger beskæftigelsen med 1.400 personer og velstanden med 1,6 milliarder
kroner i 2030.]
Figur 14: Alle stiger i løn ved at sænke selskabsskatten fra 22 procent til 19 procent
Ekstra indkomst, kr.
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Kilde: SAU (2019-20), Svar på spørgsmål 539 (alm. del).

41. Berlingske (2021), Nye tal: Så meget står på danskernes konti.
42. OECD (2021), Overall statutory tax rates on dividend income.
43. Borger.dk (2021), Grundbeløb og pensionstillæg.
44. Finansloven (2020).
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Udlændinge

Med sidste års finanslovsforslag gik vi aktivt ind i kampen for, at kriminelle udlændinge ikke skal have statsborgerskab. Vi er
stolte over, at vi kom igennem med det helt afgørende krav i aftalen om nye regler for tildeling af statsborgerskab fra april. Vi
er dog ikke i mål. Der er behov for flere stramninger af Danmarks udlændingepolitik.
Ikke-vestlige udlændinge koster nemlig Danmark 31 milliarder kroner årligt.45 Det skyldes manglende integration på arbejdsmarkedet, og at unge mænd med ikke-vestlig baggrund er massivt overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikken. Derfor har
Danmark brug for en strammere udlændingepolitik.
Der er desuden brug for, at flere udlændinge bidrager, og færre lever livet på offentlig forsørgelse. Derfor skal det også være
nemmere for lovlydige udlændinge at komme midlertidigt hertil, når de ønsker at komme til Danmark for at arbejde og betale
skat i en årrække. Indvandrere med erhverv som opholdsgrundlag bidrager i gennemsnit positivt til dansk økonomi. Inklusive
deres familiemedlemmer havde de et nettobidrag til den danske statskasse på 9,4 milliarder i 2018.46 Det står i kontrast til de
mange ikke-vestlige udlændinge, især fra MENAPT-landene47.48
I en tid hvor danske virksomheder mangler arbejdskraft, er vi nødt til at sikre, at det er de rette, vi lukker ind.
Derfor ønsker vi at sænke beløbsgrænsen for beløbsordningen til 360.000 kroner49, så det bliver nemmere at rekrutere kvalificeret international arbejdskraft. Der skal være plads til dem, der vil bidrage. Til gengæld vil vi sætte en grænse for, hvor mange
ikke-vestlige udlændinge, der kan få adgang til Danmark. Derudover skal udvisningsreglerne strammes, så vi kan smide de
udlændinge ud, der ikke vil Danmark.

Figur 15: Nettobidrag til de offentlige finanser (2018) (mia. kr.)
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45. Finansministeriet (2021), Økonomisk analyse: Indvandreres
nettobidrag til de offentlige finanser i 2018.
46. Ibid.
47. Forkortelse for Mellemøsten, Nordafrika, Pakistan og Tyrkiet

48. Finansministeriet (2021), Økonomisk analyse: Indvandreres nettobidrag
til de offentlige finanser i 2018.
49. Beløbsordningen er i dag på mindst 445.000 kr.
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225-timers kravet erstattes af et 365-timers krav
At være i beskæftigelse er en god ting. Både for samfundet og for individet. Desværre er omkring halvdelen af
ikke-vestlige indvandrerkvinder ikke i arbejde50, og de
udgør samtidig 25% af alle, der har været på kontanthjælp i mere end ti år, til trods for de kun udgør to procent af befolkningen.51 De lever af offentlig forsørgelse
i parallelsamfund, fuldstændig afskåret for resten af
Danmark. Det er langt fra godt nok.
I dag er der to kontanthjælpssatser. En minimumssats
og en højere sats, hvis modtageren arbejder 225 timer
om året. Vi ønsker at hæve kravet til 365 timer årligt.
Det svarer til, at man skal arbejde en time om dagen
året rundt.

Reserve til højere straffe og en bedre kriminalforsorg
Ikke-vestlige udlændinge er overrepræsenterede i danske
kriminalitetsstatistikker. Det er et stort problem, og
vi skal tydeligt vise, at man bliver ramt af samfundets
hammer, hvis man ikke kan følge dansk lovgivning.
Derfor afsætter vi penge, der blandt andet skal bruges
på hårdere straffe. Derudover har kriminalforsorgen
brug for et løft. Der er for få fængselsbetjente, og de
fængselsbetjente, der allerede er, er hårdt pressede.53
Det skal vi gøre bedre.
[Vi afsætter 300 millioner kroner til tiltag, der øger straffene og forbedrer kriminalforsorgen.]
Figur 16: Andel af dømte blandt forskellige
befolkningsgrupper
14%

Lindholm
Der er behov for et alternativ til udrejsecenteret
Kærshovedgård. De udvisningsdømte, der inkluderer
nogle af de mest hårdkogte kriminelle i landet, skaber utryghed i lokalområdet og bryder opholds- og
meldepligten efter forgodtbefindende.52 Da vi sad i
regering, foreslog vi at sende dem til øen Lindholm, og
da regeringen ikke er kommet med et bedre forslag, er
dette fortsat den bedste løsning.
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Kilde: Statistikbanken (2021), Tabeller BEF5 og STRAFNA3

[Vi har afsat 227 mio. kr. til forslaget.]
Afskaffelse af gratis danskuddannelse til udenlandske
studerende og arbejdstagere
Udlændinge i arbejde kan godt selv betale for deres
danskundervisning. Danskerne betaler også selv for
sprogundervisning ude i verden. Samtidig forhøjer
deltagerbetaling sandsynligheden for, at kursisterne rent
faktisk møder op til undervisningen.

Genindfør opholdskravet for ret til dagpenge
Retten til dagpenge skal være betinget af, at man
bidrager og har en tæt tilknytning til Danmark. 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 optjene ret til dagpenge.54 Den regel
har den nuværende regering valgt at tilbagerulle.

[Forslaget giver et merprovenu på 145 millioner kroner i
2022.]

[Vi ønsker at genindføre opholdskravet for ret til dagpenge. En sådan genindførelse giver et merprovenu på 147
millioner kroner i 2022. Derudover giver det 350 varige
arbejdspladser og en BNP-effekt på 300 millioner kroner
i 2030.]

50. Danmarks Statistik (2020), Indvandrere i Danmark 2020.
51. Beskæftigelsesministeriet (2021), Kvinder fra MENAPT-lande på kontanthjælp.
52. Berlingske (2018), Udlændinge har overtrådt meldepligten 10.000 gange.

53. L 13 (2018-19), Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring
m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven.
54. Ritzau (2021), Der mangler mere end 700 fængselsbetjente.

18

Konservative prioriteringer

Grøn omstilling med fokus på vækst og et bedre miljø

Der skal skrues op for ambitionerne for den grønne omstilling. I 2030 skal Danmarks samlede CO2-udledninger være reduceret med 70 procent.55 I dag kender vi kun dele af løsningen. Derfor vil vi investere flere midler i de forskningsprojekter, som
potentielt kan blive afgørende for den grønne omstilling.
Hvis vi skal i mål, skal vi finde markante CO2-reduktioner i 2030. Vi bliver samtidig også nødt til at skabe gode rammevilkår
for vores landbrug og erhvervsliv, så den grønne omstilling kan gennemføres, uden at vi må give afkald på vores velstand og
arbejdspladser. Det kan sagtens lade sig gøre, hvis vi prioriterer det politisk. Sammen med resten af blå blok fik vi presset
regeringen til både at skrue op for de grønne ambitioner i landbrugsaftalen og samtidig indføre tiltag, som bevarer danske
arbejdspladser.
Vi ønsker at investere massivt i fremtidig teknologi, der kan hjælpe den grønne omstilling på vej. Det gælder f.eks. fangst og
lagring af CO2, som potentielt kan reducere Danmarks CO2-udslip markant. Vi ønsker også en grøn skattereform, som gør
beskatningen af CO2 mere ensartet, men skatter skal tilsvarende reduceres andre steder.
Det er vigtigt for Det Konservative Folkeparti, at samfundet ikke bliver fattigere som en konsekvens af den grønne omstilling.
Danmark skal blive grønnere og rigere.

55. Energistyrelsen (2021), Dansk klimapolitik.
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Klimareserve til grøn skattereform og kystsikring
Danmark skal gå forrest for klimaet. Det er vigtigt, at
vi viser resten af verden, hvordan man gennemfører
den grønne omstilling, mens man bibeholder høj vækst
og arbejdspladser. Derfor afsætter vi en klimareserve,
der har det formål at kunne finansiere tiltag, der bliver
anbefalet af den kommende rapport om en grøn skattereform. En reform, der både skal give mere ensartede
CO2-afgifter, men som samtidig skal give skattelettelser
på andre områder, udover det provenu der kommer tilbage fra en CO2-afgift. Den grønne omstilling behøver
ikke være på bekostning af vækst, og derfor foreslår
vi, at man eksempelvis giver andre afgiftslempelser og
sænker selskabsskatten, når der skal laves en grøn skattereform. Desuden skal reserven dække behov for mere
kystsikring.
[Til det afsætter vi 700 millioner kroner.]
Landbrugsaftalen
Vi har, sammen med stort set hele Folketinget, været
med til at gennemføre en landbrugsaftale, der både
bringer os tættere på 2030-reduktionsmålet, samtidig
med at vi fortsat har et stærkt landbrug, der bidrager
med arbejdspladser og fødevarer. Aftalen sikrer, at landbruget bliver udviklet og ikke afviklet.

Fradrag for grønne firmabiler
Vi skal også gøre det mere attraktivt at køre i grønne
biler. Derfor vil vi indføre et fradrag for grønne firmabiler på 50.000 kroner i 2022.
[Til det afsætter vi 60 millioner kroner.]
Støtte til Center for Bæredygtige Hospitaler
I Danmark står sundhedsvæsenet for seks procent af
den samlede CO2-udledning.56 En reduktion af sundhedsvæsenets CO2-udledning er derfor en vigtig del af
at nå målet om en 70 procent reduktion i CO2 i 2030.
Center for Bæredygtige Hospitaler samler og formidler
viden om bæredygtig omstilling i sundhedsvæsenet
og er med til at generere ny viden gennem forskning,
udviklingsprojekter og netværk.57 Ved at yde en investering til centret vil man forbedre den koordinering og
kapacitetsopbygning, som er nødvendig for bæredygtige omstilling. Det kan være med til at give Danmark
miljømæssige og erhvervsmæssige gevinster.
[Vi afsætter 10 millioner kroner til støtte af Centrets vigtige
arbejde i 2022.]

[Til det afsætter vi 250 millioner kroner.]

Danmarks natur- og dyreliv er kun til låns
Dansk natur og biodiversitet er udfordret. Antallet af
arter, der uddør, har aldrig været højere, end det er i
dag.58 Vi har et ansvar for at værne om naturen. Både
fordi naturen har en værdi i sig selv, men også fordi vi
mennesker er dybt afhængige af en stærk og velbevaret
natur.
Vi vil sikre, at naturen gives videre til kommende generationer i bedre stand, end vi selv modtog den.
Øget pulje til natur og biodiversitet
Der skal afsættes flere penge til at styrke dansk natur og
biodiversitet. Hvis vi skal tage hånd om udfordringerne,
skal vi skrue op for ambitionsniveauet.

Forundersøgelse af etablering af stenrev ved
kyststrækninger
Stenrev kan være med til at styrke biodiversiteten i
havene og beskytte imod sandflytning ved danske
kyststrækninger. Det bliver vigtigere fremover, hvor
klimaforandringer og stigende vandstand bliver et
større problem. Derfor er der behov for flere midler
til at udarbejde forundersøgelser af, hvordan der kan
etableres stenrev ved de danske kyststrækninger.
[Vi bruger 20 millioner kroner i 2022.]

[Derfor afsætter vi 100 millioner kroner på området i
2022, udover det regeringen har afsat.]
56. Arup (2019), Health care emissions nationalt snapshots.
57. Region Midtjylland (2021), CO2-udledningen fra det danske sundhedsvæsen skal ned.
58. Danmarks Naturfredningsforening (2021), Biodiversitet.
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Børn og folkeskole

Vores børn bruger hundredvis af timer i daginstitutioner og skoler hvert år. Når forældre sender deres børn i skole eller institution, er det en tillidserklæring til kvaliteten af undervisningen og pasningen. Den tillid skal samfundet leve op til.
I dag er der desværre for mange eksempler på udfordringer på begge områder. TV2 afslørede en række tilfælde af omsorgssvigt
på daginstitutioner i Københavns Kommune i 2019, hvor hverken ledelse eller personale var deres opgave voksen.59 Vi vil
sikre, at forældre trygt kan sende deres børn i daginstitution.
En god start på livet kræver også, at børn bliver fagligt dygtige og alment dannede, når de går i skole. Det er ikke i tilstrækkelig grad tilfældet i dag.
Cirka hver tiende elev forlader fortsat folkeskolen uden at have bestået afgangsprøven i dansk og/eller matematik.60 Det er alt
for mange, som dermed ikke har kundskaber til at kunne begå sig - hverken i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet eller
som borgere i et demokratisk samfund.
Folkeskolereformen har dermed ikke leveret det, der blev lovet. De store udfordringer, som folkeskolen stod overfor for 10 år
siden, er ikke blevet løst. For at vi kan give alle børn en bedre skolegang, ønsker vi ændringer af folkeskolen. Ikke revolutioner,
der kaster landets skoler ud i nye risikable omstillinger. Men hårdt trængte ændringer, der målrettet adresserer de udfordringer,
som skolereformen har efterladt uløst.

Knap hver tiende folkeskoleelev
består ikke dansk eller matematik ved afgangseksamen
Kilde Dansk Industri (2020)

59. TV2 (2019), Dagsinstitutioner bag facaden.
60. DI (2020), Alt for mange elever består ikke dansk og matematik.

21

Styrk den tidlige sprogindsats i dagtilbuddene
De første 1000 dage af et barns liv har afgørende
betydning for dets udvikling, trivsel og muligheder
senere i livet.65 Derfor bør vi sætte tidligt ind, når børn
er udsatte, så deres livsbane kan skubbes i en positiv
retning. Med en tidlig indsats kan man forebygge social
udsathed og mindske den negative sociale arv. I den
forbindelse er et rigt sprog afgørende.

Afskaf understøttende undervisning, og tilfør 3.800
flere lærere i folkeskolen
Den understøttende undervisning blev indført i 2014
som en del af folkeskolereformen. Selvom ordningen var
tiltænkt at understøtte den fagspecifikke undervisning,
har det i dag vist sig, at understøttende undervisning
hverken forbedrer elevernes faglige resultater eller
trivsel.61

[Vi afsætter 5 millioner kroner om året til hjemmepasning
ved bortfaldet barsel.] 64
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Tilskud til hjemmepasning
Regeringen, dens støttepartier, Venstre og Alternativet
har indgået en aftale om øremærket barsel i oktober 2021.63 Den øremærker 11 ugers barsel til begge
forældre, og hvis en af forældrene ikke benytter sig af
barslen, falder den bort. Vi ønsker at give tilskud til
hjemmepasning, svarende til udgiften til at have et barn
i daginstitution, så forældre, der mister barslen, kan
passe deres børn derhjemme.
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tivt or

[Forslaget er provenuneutralt og frigiver ressourcer til mere
differentieret undervisning, niveaudeling og prioritering af
fagtimer.]
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Figur 17: Hovedeffekter af indsats i forhold til normal
udvikling

Recep

Vi ønsker derfor at afskaffe den understøttende undervisning og dermed frigive et antal lærertimer, der svarer
til 3.800 lærerårsværk.62 Ressourcerne er bedre brugt på
at forkorte skoledagen og give eleverne en bedre skolegang gennem mere varieret faglig undervisning. Det
giver mere kompetente elever, der samtidig har mere tid
til børne- og ungdomslivet.

Kilde: Børne- og Socialministeriet (2019), Vi lærer sprog.

Forskning har vist, at en målrettet indsats i dagtilbuddene har en væsentlig positiv effekt på børns sproglige
udvikling helt op til indskolingen.66 Vi ønsker at
udbrede indsatser, der styrker børns sprog i dagtilbuddet, gennem en øget bevilling til AAU´s børneforskningsenhed og ved at afsætte midler i en økonomiaftale
med KL, der forpligter kommunerne til at udbrede
sprogindsatser.
[Vi afsætter samlet 50 millioner kroner til at fremme indsatser, der styrker børns sprog i dagtilbuddene i 2022.]

61. VIVE (2020), Den længere og mere varierede skoledag.
62. BUU (2019-2020), Svar på spørgsmål 142 (alm. del).
63. BM (2021), Politisk aftale om øremærket orlov.

64. BUVM (2021-22), Svar på spørgsmål 34..
65. VIVE (2021), Børns udvikling og trivsel gennem livet.
66. Dorthe Bleses et al. (2020), Low-cost teacher-implemented intervention
improves toddlers’ language and math skills, Early Childhood Research Quarterly.

22

Giv børn bedre mulighed for at lære med hænderne
Det skal være muligt at få en halv dags undervisning i
samarbejde med virksomhed eller en lokal erhvervsskole
i stedet for idræt, håndværk og design samt valgfag fra
7. klasse til 9. klasse. Børn, der vælger denne praksisfaglige linje i folkeskolen, skal fortsat have mulighed
for at komme ind på alle gymnasiale uddannelser.

Det frie skolevalg skal styrkes
For at styrke det frie skolevalg ønsker vi at hæve
koblingsprocenten fra 76 procent til 77 procent. Det
betyder, at en større del af de midler, en elev koster i
folkeskolen, følger med over i et frit skoletilbud.

Fra 8. klasse skal det være muligt at tilvælge op til en
hel dag med praksisfaglig undervisning og fravælge 2.
fremmedsprog. En ændring af adgangsbegrænsningen
til ungdomsuddannelserne skal sikre, at man fortsat kan
komme ind på HTX. Ordningen etableres i 10 kommuner fordelt over hele landet i skoleåret 22/23, og på
sigt skal ordningen udbredes til resten af landet.

Sociale normeringer skal udvides til SFO-området
Med 1000-dagsprogrammet blev der tilført ekstra
pædagogisk personale til daginstitutioner med mange
børn fra socialt udsatte familier. De foreløbige erfaringer
med sociale normeringer har været gode. Pædagogerne
oplever, at børnene trives og udvikler sig bedre.70 Vi
mener, at indsatsen derfor skal udvides til fritidsinstitutionerne, som er rettet imod de 6-9 årige. Dermed kan
vi tage endnu et skridt imod at mindske betydningen af
social arv og give børn lige muligheder. Puljen tildeles
efter ansøgning til de 100 SFO’er/fritidshjem, der har
den højeste andel af sårbare og udsatte 6-9 årige børn.
Kriterier for uddeling af puljen følger kriterierne for
puljen til sociale normeringer i 1000-dages programmet
målrettet daginstitutioner med mange sårbare 0-2-årige.
Puljen skal sikre ca. 1,5 ekstra pædagogårsværk pr.
SFO / fritidshjem i en treårig periode, og vil komme ca
15.000 børn til gode.

[Der afsættes 75 millioner kroner årligt.]
Målrettet talentindsats til de 10-15 procent dygtigste i
folkeskolen
Der skal langt mere fokus på at opspore dygtige og
højtbegavede børn tidligt i skoleforløbet, så de fra start
møder undervisning, der udfordrer dem. I dag bliver de alt for ofte overset i undervisningen.67 Det kan
skabe alvorlig mistrivsel for dem, og vi risikerer at tabe
samfundets lysende talenter på gulvet. Vi foreslår derfor
at indføre en målsætning om, at 10-15 procent af de
bogligt dygtigste på en årgang skal have tilbud om en
særlig talentindsats. Samtidig skal talentpuljen genindføres.
[Der afsættes 65 millioner kroner om året til talentpuljen. Afskaffelsen af den understøttende undervisning vil
desuden give bedre mulighed for differentieret undervisning
og dermed en øget talentindsats.]
Bedre screening af ordblinde tidligt i skoleforløbet
Der er fortsat for mange med læsevanskeligheder pga.
ordblindhed, som ikke bliver opdaget i folkeskolen.68
Det samme gælder for børn med talblindhed.69 Derfor
skal der testes tidligere, så flere med læsevanskeligheder
bliver opdaget. Desuden skal der udvikles en test, der
kan vise risiko for talblindhed. Dermed kan flere få en
tidlig forebyggende indsats, hvis de har behov.

[Vi afsætter 75 millioner kroner til forslaget om året.]

[Vi afsætter 80 millioner kroner til forslaget.]
Skoleskak tilbage på finansloven
Dansk Skoleskak vil med regeringens finanslovsforslag
2022 miste sin bevilling. Dermed står hver tredje skole
i Danmark til at miste muligheden for at tilbyde skoleskak til sine elever. Det er en meget dårlig prioritering
- både for den enkelte elev og for samfundet. Skoleskak har dokumenteret positiv effekt på børns læring i
matematik.71
[Derfor ønsker vi at sætte skoleskak tilbage på finansloven
med en styrket bevilling på 6 millioner kroner om året.]

[Der afsættes 10 millioner kroner årligt.]

67. VIVE (2015), Indsatser målrettet højtbegavede børns faglige udvikling og trivsel.
68. Berlingske (2015), Ordblindhed opdages først på universitetet.
69. Epinion (2020), Forskningsoversigt om talblindhed.

70. BUPL (2020), sociale normeringer får børn til at blomstre
71. Rosholm et al. (2017), Your move: The effect of chess on mathematics test scores.
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Konservative prioriteringer
Civilsamfund og kultur

Styrken af vores fællesskab skal måles i civilsamfundet. Det er her, vi forbindes med hinanden og får relationer på tværs af
samfund, familie, skole, lokalområder og profession. Derfor skal vi sikre, at der eksisterer de rette forudsætninger for et sundt og
aktivt foreningsliv, så alle har mulighed for at nyde godt af den glæde, som følger af at være forankret i et fællesskab. Det skaber
både værdi for den enkelte og for samfundet som helhed.
I Det Konservative Folkeparti ønsker vi at bevare vores kulturelle forankring og kulturarv. Vores kultur er en markør for, hvor vi
kommer fra, hvor vi er, og hvor vi er på vej hen. Vi vil bevare og udvikle den danske kultur, så den også fremover kan forme os.

Afskaf grænsen for fradrag for donationer
I dag skal man betale fuld skat af velgørenhedsdonationer for hver en krone, der overskrider 17.200 kroner.72
Det bevirker, at det er mindre attraktivt at donere til
velgørenhed. Vi ønsker at fjerne loftet for fradrag for
donationer, så frivillige organisationer i civilsamfundet
kan nyde godt af flere donationer. Ved at fjerne loftet
styrkes civilsamfundet med 90 millioner kroner.
[Vi afsætter 45 millioner kroner om året til forslaget.]
National strategi for genopretning af turismen til danske kulturinstitutioner
Det danske kulturliv er fortsat hårdt ramt efter coronakrisen.73 Det hænger i høj grad sammen med, at
turismen ikke er kommet tilbage i samme grad som før
krisen. Der er derfor behov for, at regeringen udarbejder
en national strategi for, hvordan Danmark kan tiltrække
turister gennem vores stærke kulturinstitutioner.

Støtte til Karen Blixen Museet
Karen Blixen Museet består af skiftende udstillinger, der
formidler Karen Blixens liv og forfatterskab.74 Museet er
en del af den danske kulturarv, som vi ønsker at give en
årlig støtte til.
[Tiltaget finansieres ved afsatte midler i kulturreserven.]
Tiltrækning af store arrangementer til Danmark
Der skal sættes ind for at tiltrække flere megaevents til
Danmark især med fokus på sport og internationale
konferencer og messer. Det vil være med til at promovere Danmark, øge antallet af turister og sætte fokus på
blandt andet de danske virksomheder. Denne bevilling
skal også gå til arbejdet med at rekruttere værter og
værtsbyer, udvikle og gennemføre bud samt finansiere
eventproduktionen.
[Tiltaget finansieres ved afsatte midler i kulturreserven.]

[Tiltaget finansieres ved afsatte midler i kulturreserven.]

72. Skat (2021), Fradrag for gaver og bidrag til velgørende foreninger.
73. DI (2021), Markedsføring og investeringer skal støtte dansk turisme.
74. Blixen.dk (2021), Om Karen Blixen Museum.
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Konservative prioriteringer
Socialområdet

Udsatte borgere skal mødes med ordentlighed og en hjælpende hånd. I Det Konservative Folkeparti anser vi det som en pligt
at hjælpe de danskere, som ikke kan selv. Vi afsætter derfor midler til at løfte socialområdet, udover satspuljereserven. Vores
finanslovsforslag fortsætter det arbejde, som vi igangsatte i socialministeriet under den tidligere VLAK-regering.

Bedre indsats for hjemløse og socialt udsatte
Der er for mange hjemløse i Danmark. Selvom der i
2017 var et lille fald på 3 procent, var der stadig 6431
hjemløse i 2019.75 Det er alt for mange socialt udsatte,
som bliver overladt til et liv på gaden. Det vil vi rette op
på.
Midlerne udmøntes i et konkret politiske udspil i 2022.
[Derfor vil vi styrke hjemløseindsatsen med yderligere 100
millioner kroner i 2022 ift. de midler der bl.a. ligger i
SSA-reserven de kommende år.]

Styrket retssikkerhed i sociale sager
Retssikkerheden skal genetableres i kommunerne. Som
det fremgår af figur 18, bliver alt for mange sociale
sager, der behandles i kommunerne, omstødt i Ankestyrelsen på grund af fejl. Det betyder, at borgerne ikke
kan regne med den hjælp, de har krav på. For at styrke
borgernes retssikkerhed nedsatte VLAK-regeringen en
uafhængig retssikkerhedsenhed under Ankestyrelsen.
Vi ønsker at styrke enheden. Konkret skal enhedens
årlige budget øges fra 4 til 7 millioner kroner om året,
så enheden har ressourcer til at sætte et særligt fokus på
sager inden for handicapområdet.
[Vi afsætter 3 millioner kroner til forslaget i 2022.]

Figur 18: Andel af sociale sager, der omgøres i ankeretten
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75. VIVE (2020), Hjemløshed.
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Andre prioriterede initiativer
Styrkelse af rigsfællesskabet
Rigsfællesskabet mellem Grønland, Færøerne og Danmark er hjerteblod for Det Konservative Folkeparti, og
vi skal kæmpe hårdere for at bevare det. Derfor lancerer
Det Konservative Folkeparti snart et udspil med en
række forslag, der kan styrke båndene og samarbejdet
mellem de tre lande.

Reserve til lokale initiativer
[Vi afsætter 110 millioner kroner til lokale initiativer, som
fremgår af et separat politisk udspil.]

[Vi afsætter 113 millioner kroner om året til at styrke
Rigsfællesskabet.]
Bredbåndspuljen
Hurtig internetforbindelse i hele Danmark er essentielt,
hvis vi skal gøre det attraktivt både at bo og etablere
virksomheder i tyndtbefolkede områder. Desværre har
regeringen valgt at stoppe bredbåndspuljen. Det er en
fejl. Derfor ønsker vi at forlænge puljen, så virksomheder og borgere kan nyde godt af hurtige forbindelser over
hele Danmark.
[En forlængelse af puljen koster 100 millioner kroner i
2022.]
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Vores bidrag til reformer
Siden årtusindskiftet har reformer gjort Danmark næsten 250 milliarder kroner rigere og øget beskæftigelsen med omtrent
275.000 personer.76 Den tendens vil vi gerne fortsætte, men den nuværende regering er den første i mange år, som ikke skaber
vækst og beskæftigelse.
Det er en den helt forkerte vej for Danmark. I Det Konservative Folkeparti vil vi ikke efterlade et fattigere Danmark til
kommende generationer. Tværtimod. Vi vil fortsætte den succesfulde reformkurs. Vi vil sænke skatterne på arbejde og
virksomheder.
Vi vil rykke flere mennesker fra passiv forsørgelse til beskæftigelse og belønne dem for at gøre en ekstra indsats. Og vi vil sikre,
at Danmark er et land, man ønsker at investere i. Det skal tilsammen sikre os den velstand, som er nødvendig, hvis vi vil
opretholde vores velfærd.
Vores finanslovsforslag kræver, at vi lægger misundelsen over andres skattelettelser på hylden. Vores økonomiske tiltag skal være
langsigtede, så vi kan skabe et fremtidigt samfund, hvor vores økonomi stortrives.
Det Konservative Folkepartis finanslovsforslag øger vores velstand med ca. 57,9 milliarder kroner i 2030, og øger antallet af
hænder med ca. 56.600. Det er ambitiøst og realistisk og en forlængelse af den reformkurs, som siden årtusindskiftet har løftet
vores økonomi.
Et borgerligt og bedre Danmark kan godt lade sig gøre. Men det kræver mod til at tænke langsigtet, prioritere og investere. Det
er, hvad vi vil med vores finanslovsforslag. Vi vil skabe et rigere, grønnere og bedre Danmark, hvor kernevelfærden består og
forbedres.
I takt med at råderummet i dansk økonomi vokser, vil vi indfase større dele af vores skattepolitik. Dermed vil den positive
bundlinje beskæftigelsen og øget velstand også vokse.
Figur 19: Vores bidrag til vækst og beskæftigelse ift. regeringen
BNP-effekter af regeringens
og konservatives politik i 2030

I mia. kr.
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Kilde: CEPOS (2021) og Finansministeriet (2021), Danmark kan mere 1.

76. Berlingske (2019), Se listen: Disse beslutninger har
gjort Danmark 250 milliarder kroner rigere.
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Finansiering
Tilbagerulning af regeringens politik
Genindfør kontanthjælpsloftet
Det er grundlæggende forkert, at mennesker i arbejde,
ikke får en betydelig gevinst for at stå tidligt op og gå
på arbejde hver dag. Derfor vil vi genindføre kontanthjælpsloftet. Regeringen har indtil videre hævet kontanthjælpsydelsen til et niveau, der ligger væsentligt højere
end et budget, som man kan leve af ifølge ydelseskommissionen.
Afskaf Arne-Pension
Med Arne-Pensionen har regeringen indført en ny
skatteyderbetalt overførselsindkomst, som kommer
mennesker, der tidligt er trådt ind på arbejdsmarkedet,
til gode – uagtet om de vitterligt er nedslidte eller har
haft et fysisk hårdt arbejde. Eksempelvis kan man have
arbejdet, hvad der svarer til 21 fuldtidsår i en deltidsstilling på et kontor og stadig have ret til ydelsen.77 Det
er spild af skattekroner.
[Vi ønsker at tilbagerulle Arne-Pensionen, så raske mennesker forbliver på arbejdsmarkedet. Det giver et merprovenu
på 2,3 milliarder kroner i 2022 og øger beskæftigelsen med
8.700 personer, samt hæver velstanden med 11,8 milliarder kroner i 2030.]
Afskaf tvangsfordeling af kommende gymnasieelever
Regeringen, dens støttepartier, Dansk Folkeparti, Alternativet og Kristendemokraterne vedtog i juni 2021 en
aftale om at tvangsfordele kommende gymnasieelever
baseret på deres forældres indkomst. Aftalen er ikke blot
et indgreb i de unges frie valg, den er også tung administrativt. Vi ønsker at rulle aftalen tilbage.
[En tilbagerulning af aftalen om elevfordeling giver 11,5
millioner kroner i 2022.]

77. STAR (2021), Tidlig pension.
78. KUM (2018), Medieaftale for 2019-2023.

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.
Desuden tilbagerulles en række øgede bevillinger til organisationer og ordninger, der blev vedtaget af de røde
partier i finanslovsaftalen for 2021, herunder øgede
midler til KVINFO, Arbejdermuseet, Danwatch, grøn
iværksætterpulje til ungdomsuddannelser, Huskkunsterordningen, Genre- og nichespilsordningen, Nordisk
Journalistcenter i Århus, Forum for Mænds Sundhed,
indsats for dobbeltminoriteter, støtte til rådgivning hos
Danes Worldwide og seksualundervisning i folkeskolen. I forhold til regeringens finanslovsforslag for 2022
ønsker vi ikke at bruge penge på en koordinerende
LGBTI-funktion, en dyrere beskæftigelsesindsats og
midler til verdensmålsinitiativer (det bør dækkes af
ulandsbistanden).
[Tilbagerulningen giver 1,4 milliard kroner i 2022.]
Fasthold besparelse af DR’s fase 2
Vi vedtog som en del af VLAK-regeringen i 2018 et
medieforlig, hvor en del af aftalen omfattede, at DR
skulle spare 20 procent af budgettet.78 Den første del af
besparelserne er blevet gennemført, men regeringen valgte sidste år at tilbagerulle fase 2 af besparelsen. Dette
vil vi gerne genindføre og fastholde.
[En fastholdelse af besparelsen giver 120,4 millioner kroner
i 2022.]
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Nedlæg Rådet for Etniske Minoriteter
Rådet for etniske minoriteter har til hovedopgave at
rådgive integrationsministeren om forhold af betydning
for flygtninge i Danmark.79 Vi mener ikke, at der er
behov for dette råd.
[Nedlægningen af rådet giver 0,6 millioner kroner i 2022.]

Træk på centrale reserver (§35)
En del af finansieringen kommer fra træk på centrale
reserver i regeringens finanslovsforslag på 3,74 milliarder kroner.

Arbejdsmarkedsreformer og incitament
til at arbejde
Afskaf seniorjobordningen
Seniorjobordningen betyder, at kommuner skal tilbyde
personer over 55 år, som har under fem år til efterløn, et
fuldtidsjob.80 Det er omsonst, at kommunerne på den
måde skal oprette jobs og uddele dem som en overførselsindkomst. De økonomiske vismænd har også flere
gange påpeget, at det er svært at forsvare ordningen ud
fra almindelige, sunde økonomiske principper.81
[Vi foreslår at afskaffe seniorjobordningen. Det giver et
merprovenu på 300 millioner kroner om året, øger beskæftigelsen med 800 personer og velstanden med 700 millioner
kroner i 2030.]
Stop for tilgang til efterløn den 1. januar 2024
Efterlønsordningen trækker erfaren arbejdskraft ud
af arbejdsmarkedet82 – arbejdskraft, som kunne have
bidraget længere tid til gavn for dansk økonomi. Reformen af efterlønnen var et vigtigt skridt mod et bedre
arbejdsmarked, men en fuld afskaffelse kan frigøre en
endnu større økonomisk gevinst for Danmark over flere
år på arbejdsmarkedet.

Fortsættelse af den tidligere socialdemokratiske
regerings afdæmpede regulering af
overførselsindkomster
Den tidligere socialdemokratiske regerings afdæmpede
regulering af overførselsindkomster bør fortsætte efter
2023, da ydelserne i Danmark allerede er høje – med
undtagelse af folkepension og førtidspension. Den
afdæmpede regulering af SU fortsætter efter 2021.
Forslaget giver et merprovenu på 200 millioner kroner
i 2022, øger arbejdsudbuddet med 7.900 personer og
velstanden med 5,9 milliarder kroner i 2030.
Dagpengesats for dimittender reduceres til 8.500
kroner for ikke-forsørgere, og perioden halveres
Når man dimitterer fra en videregående uddannelse,
er det vigtigt, at man hurtigst muligt kommer ud på
arbejdsmarkedet. Dimittender bør hurtigt få et tilhørsforhold til arbejdsmarkedet, hvor de kan opnå erfaring
og sætte det, de har lært, i brug. Dagpengesatsen for
dimittender uden forsørgerpligt ligger i dag på 71,5
procent af dagpengesatsen, svarende til 13.644 kroner.83
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. Derudover vil vi
halvere dagpengeperioden fra to til et år for dimittendsatsmodtagere. Endelig vil vi indføre et krav om danskkundskaber eller beskæftigelse for at kunne modtage
dimittenddagpenge.
[Forslaget giver et merprovenu på 2,64 milliarder kroner i
2022. Det øger desuden beskæftigelsen med 8.500 personer
og velstanden med 6,8 milliarder kroner i 2030.]

[Vores forslag øger beskæftigelsen med 24.000 personer og
velstanden med 23 milliarder kroner i 2030.]

79. REM (2021), Formål og strategi.
80. Finansministeriet (2016), Seniorjobordningen.
81. De Økonomiske Råd (2013), Skriftlige indlæg fra Det Økonomiske Råds medlemmer.

82. FM (2011), Tilbagetrækningsreform.
83. BM (2021), Dagpenge, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring.
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Genindfør gensidig forsørgerpligt for samlevende i
kontanthjælpssystemet
Hvis man har en samlever, som har en formue, der overstiger grænsen for modtagelse af kontanthjælp, og som
man dermed kan leve af, skal man ikke have udbetalt
kontanthjælp som et tilskud til privatøkonomien. For
kontanthjælpen er kun tænkt som en løsning til dem,
som ikke kan selv.

Effektivisering af administrationen og tekniske
funktioner i den offentlige sektor
Det er muligt at indrette den offentlige sektor smartere
gennem bedre arbejdsgange, digitalisering og prioritering. Præcis ligesom i den private sektor, hvor virksomheder hvert år optimerer deres drift. Derfor vil vi
indføre et krav om effektiviseringer på 1 procent på den
regionale og kommunale administration.

[Forslaget giver et merprovenu på 370 millioner kroner
i 2022, samt øger beskæftigelsen med 350 personer og
velstanden med 265 millioner kroner i 2030.]

[Forslaget giver 510 millioner kroner i 2022.]

Bedre prioritering i de offentlige udgifter
Effektivisering af jobcentre og beskæftigelsesområdet
Når ledige kommer i arbejde, er det sjældent jobcentrenes fortjeneste. Faktisk er det kun tilfældet hver
tiende gang.84 Der er derfor rig mulighed for at spare
på både jobcentrene og beskæftigelsesområdet. Og det
er noget, vi er klar til at prioritere. Når en række af
vores beskæftigelsesindsatser ligefrem har negativ effekt
og fastholder mennesker i ledighed, er der grund til at
reagere. Vi kan for eksempel spare massevis af skattekroner, hvis de mindre effektive jobcentre løftes op på
niveau med de effektive.

Reduktion i statsstøtten til fagforeninger
Fagforeningsfradraget skal sættes ned til 3.000 kroner,
ligesom det var under VK-regeringen, og før SR-regeringen fordoblede det i 2015.85 På den måde svarer
fradraget til, hvad et billigt fagforeningskontingent
koster. Det vil give de dyre fagforeninger et incitament
til at sætte prisen ned og til at drive organisationen
effektivt. Det er ikke skatteydernes rolle at yde indirekte
tilskud til fagforeninger, der ikke drives effektivt.
[Forslaget giver et merprovenu på 500 millioner kroner i
2022.]

[Vi vil spare 2 milliarder kroner på jobcentrene om året i
2022 gennem effektiviseringer og prioritering udelukkende
af de indsatser, der har en gavnlig samfundsøkonomisk
effekt.]

Figur 20: Kun otte procent af de ledige fandt arbejde gennem jobcentre
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Kilde CEPOS (2019), Det koster ca. 500.000 kr. at få en ledig i job - og måske var det ikke engang jobcentrets fortjeneste.

84. CEPOS (2019), Det koster ca. 500.000 kr. at få en ledig i job
- og måske var det ikke engang jobcentrets fortjeneste.
85. Skatteministeriet (2015), Fordobling af fradrag for fagforeningskontingenter.

30

Oversigt over initiativer og finansieringen
Anm.: Alle tal er afrundet til nærmeste 100 millioner kroner.
Det betyder, at den overordnede sum ikke nødvendigvis stemmer, hvis man summerer de enkelte initiativer i tabellen.

Initiativer (mia. kr.)

2022

En værdig alderdom

1,0

1 times klippekort

0,7

Reserve til tiltag på ældreområdet

0,4

Et bedre sundhedsvæsen

0,9

Flere hjertestartere

0,1

Flere læger

0,0

En styrket indsats i psykiatrien, herunder 400 ekstra sengepladser over de næste tre år

0,2

Forskning i alvorlige sygdomme og flere penge til forskning i psykiatrien

0,1

Flere jordemødre til de danske fødeafdelinger

0,1

Mere sundhedspersonale i almen praksis

0,1

VLAK-sundhedsreform

0,1

Øvrige forslag på sundhedsområdet

0,1

Lavere skat og bedre erhvervsvilkår

6,8

Højere beskæftigelsesfradrag

0,9

100.000 færre skal betale topskat i 2022

1,4

Udfasning af bo- og arveafgiften

1,0

Gradvis sænkelse af selskabsskatten fra 22 til 19 procent, 21 procent i 2022

1,3

Sænkelse af aktieskatten fra 42 til 40 procent

0,3

Afskaffelse modregning i folkepensionen

0,5

Nedsættelse af det skrå skatteloft fra 52,06 til 50 procent

0,7

Tilbagerulning af stigninger i punktafgifter

0,2

Afskaffelse af skat på arbejdstelefoner

0,6

En strammere udlændingepolitik og mere tryghed

0,5

225-timers kravet erstattes af et 365-timers krav

0,0

Oprettelse af udrejsecenteret Lindholm

0,2

Højere straffe og styrket kriminalforsorg

0,3
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Grøn omstilling med fokus på vækst

1,1

Klimareserve til grøn skattereform og kystsikring

0,7

Landbrugsaftalen

0,3

Fradrag for grønne firmabiler

0,1

Støtte til Center for Bæredygtige Hospitaler

0,0

Øget pulje til natur og biodiversitet

0,1

Forundersøgelse af etablering af stenrev ved kyststrækninger

0,0

Børn og folkeskole

0,4

Afskaffelse af understøttende undervisning

0,0

Give børn bedre mulighed for at lære med hænderne via praksisspor i folkeskolen

0,1

Målrettet talentindsats til de 10 til 15 procent dygtigste i folkeskolen

0,1

Styrkelse af det frie skolevalg

0,1

Sociale normeringer i SFO

0,1

Øvrige tiltag på børneområdet

0,1

Civilsamfund og kultur

0,1

Afskaf grænsen for fradrag for donationer

0,5

Kulturreserve

0,1

Socialområdet

0,1

Bedre indsats for hjemløse og socialt udsatte

0,1

Styrkelse af retssikkerhed i sociale sager

0,0

Andre prioriterede initiativer

0,3

Nyt ministerium for rigsfællesskabet

0,1

Bredbåndspuljen

0,1

Reserve til lokale initiativer

0,1

Udgifter i alt

11,2
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Finansiering (mia. kr.)

2022

Tilbagerulning af regeringens politik

4,1

Afskaf gratis danskuddannelse til udenlandske studerende og arbejdstagere

0,2

Genindfør opholdskrav for ret til dagpenge

0,2

Afskaf Arne-Pension

2,3

Tilbagerulninger i offentligt forbrug

1,4

Afskaf tvangsfordeling af kommende gymnasieelever

0,0

Øvrige tilbagerulninger

0,1

Træk på centrale reserver §35

3,7

Arbejdsmarkedsreformer og incitament til at arbejde

3,5

Afskaf seniorjobordningen

0,3

Lavere stigning i overførselsindkomster

0,2

Dagpengesats for dimittender reduceres til 8.500 kroner for ikke-forsørgere

2,6

Genindførelse af gensidig forsørgerpligt for samlevende i kontanthjælpssystemet

0,4

Bedre prioriteringer i de offentlige udgifter

2,5

Effektivisering af jobcentre og beskæftigelsesområdet

2,0

Effektivisering af administrationen og tekniske funktioner i den offentlige sektor

0,5

Øvrige besparelser

0,6

Fastholdelse af DR’s fase 2 besparelser

0,1

Nedlæg Rådet for etniske minoriteter

0,0

Reduktion i statsstøtte til fagforeninger

0,5

Finansiering i alt

14,5
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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

