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Pressemeddelelse       

      19. januar 2023 

 

Ni partier vil åbne forsvarsforhandlingerne med nye finansieringsforslag    

Partierne SF, DD, LA, KF, EL, RV, ALT, DF og NB opfordrer regeringen til at åbne for adgangen til 

forsvarsforhandlingerne og søge bredest mulig opbakning til det kommende forsvarsforlig, herunder 

finansieringen. Partierne præsenterer derfor i dag nye forslag til finansiering.  

Vi står midt i en historisk sikkerhedspolitisk krise, hvor der er brug for så stor og bred opbakning til det 

danske forsvar som overhovedet muligt. 

Derfor gentager SF, DD, LA, KF, EL, RV, ALT, DF og NB i dag opfordringen til regeringen om at droppe 

afskaffelsen af en helligdag som ultimativ adgangsbillet til forsvarsforhandlingerne.  

Det er urimeligt at stille en samlet forligskreds overfor én eneste mulig finansiering, før der er indkaldt til 

forhandlingerne. 

På den baggrund foreslår de ni partier nu andre finansieringsmuligheder med ønsket om, at regeringen åbner 

for adgangen til de kommende forsvarsforhandlinger. 

De foreslåede finansieringer er varige og består af tre elementer: At prioritere 1,25 mia. kr. yderligere fra 

prioritering af offentlige investeringer på baggrund af saldoforbedringer1, at prioritere 1 mia. kr. fra Aftale 

om Vinterhjælp2, der er overfinansieret, og at finde yderligere 0,75 mia. kr. i sanering af erhvervsstøtten i 

forhold til målet i regeringsgrundlaget.  

Partierne anviser med de konkrete forslag, krone for krone, alternativer til regeringens krav til finansiering 

af det kommende forsvarsforlig.  

Partierne ønsker med finansieringsforslagene at åbne for adgangen til forsvarsforhandlingerne og sikre, at 

en bredest mulig kreds af partier inviteres til forhandlingerne om det kommende forsvarsforlig. 

Ikke alle partier bag denne melding bakker op om en fremrykning og stigning i forsvarsudgifterne, men 

alle partier finder det nødvendigt at stå sammen og sige fra overfor regeringens ultimative adgangskrav til 

forhandlingerne.  

 

Med venlig hilsen 

Pia Olsen Dyhr, formand for Socialistisk Folkeparti  

Inger Støjberg, partiformand for Danmarksdemokraterne 

Alex Vanopslagh, partileder for Liberal Alliance 

Søren Pape Poulsen, formand for Det Konservative Folkeparti 

Mai Villadsen, politisk ordfører for Enhedslisten 

Martin Lidegaard, politisk leder for Radikale Venstre 

Franciska Rosenkilde, politisk leder for Alternativet 

Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti 

Pernille Vermund, formand for Nye Borgerlige 

 

  

                                                           
1 Se notat, side 3 Forslag til alternativ finansiering af forsvarsforlig 
2 Se notat, side 3 Forslag til alternativ finansiering af forsvarsforlig 
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Ni partier vil åbne forsvarsforhandlingerne med nye finansieringsforslag    

Pia Olsen Dyhr, formand for Socialistisk Folkeparti:  

”Forsvarspolitikken kan og skal forankres bredt, derfor går vi flere partier sammen for at vise, at der selvfølgelig kan 

findes finansiering på mange forskellige måder og ikke kun på én, som regeringen ellers dumstædigt har holdt fast i. Vi 

har lige fået en sønderlemmende kritik af forsvarsområdet, og der skal i de kommende år kanaliseres mange milliarder 

ind i Forsvaret. Se der er mange gode grunde til at der er bred tilslutning til og ansvarlighed omkring vores forsvar. Derfor 

opfordrer vi endnu engang regering til at lave et bredt forsvarsforlig, så vi kan fortsætte den gode tradition med brede 

aftaler om Danmarks forsvarspolitik.” 

Inger Støjberg, partiformand for Danmarksdemokraterne:   

”Jeg håber, at regeringen nu benytter lejligheden til at kravle ned fra træet og anerkender, at afskaffelsen af store 

bededag selvfølgelig ikke er den eneste måde at finansiere det nødvendige løft af vores forsvar på. Nu står vi ni partier 

samlet om alternativ finansiering, og så håber jeg, at regeringen dropper sin magtfuldkomne facon og finder tilbage til 

det samarbejdende folkestyre.”  

 

Alex Vanopslagh, partileder for Liberal Alliance:  

“I LA har vi skufferne fulde af forslag til hvordan vi kan finansiere nye investeringer i vores forsvar. Jeg er glad for, at 

vi i oppositionen står sammen og viser regeringen, at det er tid til at kravle ned fra trætoppen og droppe de ultimative 

krav omkring Store Bededag.” 

Søren Pape Poulsen, formand for Det Konservative Folkeparti:  

”Vi har fremlagt finansiering krone for krone. Nu er der ikke længere noget argument for koblingen mellem 

forsvarsforliget og store bededag. Nu er det op til regeringen, om de reelt vil samarbejde, så forsvaret ikke bliver taget 

som gidsel.” 

Mai Villadsen, politisk ordfører for Enhedslisten:   

”Enhedslisten er imod fremrykningen af forsvarsinvesteringerne og overdreven oprustning. Vi står sammen med resten 

af oppositionen for at sige fra overfor regeringens spin og bøllemetoder. Det er vigtigt for os i Enhedslisten, at afvise 

regerings påstand om, at den eneste måde man kan finansiere velfærd, klima eller forsvar, er at hugge en fridag fra 

lønmodtagerne - det står jo soleklart, når regeringen samtidig lægger op til at give skattelettelser for syv milliarder kroner.” 

Martin Lidegaard, politisk leder for Radikale Venstre:  

“Jeg er faktisk lidt stolt over, at det er lykkes at samle så mange og så forskellige partier om tre alternative 

finansieringsforslag til det kommende forsvarsforlig. Det siger noget om opbakningen til det danske forsvar og 

muligheden for at finde en løsning, der giver så bred en opbakning som overhovedet muligt til vores soldater og 

sikkerhedspolitik. Derfor glæder det mig også oprigtigt, at regeringen de seneste dage har åbnet for at se på andre 

finansieringsmuligheder. Lad os nu finde løsninger om vores fælles sikkerhed, der samler – ikke det modsatte.” 

Franciska Rosenkilde, politisk leder for Alternativet:  

”Det glæder mig, at oppositionen kan stå samlet i denne sag, der både handler om at redde Store Bededag, men også om 

at sige fra over for regeringen. Selvom vi i Alternativet ikke bakker op om en fremrykning af investeringer i Forsvaret, 

så står vi sammen med oppositionen om at sige fra over for regeringens ultimative forhandlingsstrategi.” 

Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti:  

”Det har fra begyndelsen været helt uforståeligt, at regeringen vil lade afskaffelsen af Store Bededag være 

adgangsbilletten for partierne til de meget vigtige forsvarsforhandlinger. Når nu samtlige ni oppositionspartier kan blive 

enige om disse alternative finansieringsforslag i løbet af et par dage, så understreger det jo bare, hvor tåbelig og 

unødvendig regeringens revolverpolitik er. Jeg håber virkelig, at regeringen vil droppe flertalstyranniet og indlede reelle 

forhandlinger – for Danmarks skyld.” 

Pernille Vermund, formand for Nye Borgerlige:  
”Det glæder mig, at alle ni partier uden for regeringen står sammen og siger fra overfor regeringens revolverpolitik. Jeg 

håber, at regeringen vil tage vores forslag til anden varig finansiering alvorligt, så Store Bededag kan blive fredet. At 

regeringen kræver, at man går med til at afskaffe en helligdag, hvis man vil have adgang til forhandlingerne om 

forsvarsforliget, hører ingen steder hjemme og bør stoppes. For det er ikke godt for danskernes tillid til vores folkestyre 

eller til gavn for vores forsvar og soldater, som i en historisk sikkerhedspolitisk krise har brug for bred opbakning i 

Folketinget."  
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Forslag til alternativ finansiering af forsvarsforlig  

 

Den alternative finansiering består af tre elementer (virkning i mia. kr. i 2030) 

Prioritering af offentlige investeringer pba. saldoforbedringer 1,25  mia. kr.  

Overfinansiering i Aftale om Vinterhjælp, minimum  1  mia. kr. 

Udvidelse af sanering af erhvervsstøtteordningerne   0,75 mia. kr. 

Samlet alternativ finansiering    3,0 mia. kr. 

Memo: Provenu fra afskaffelse af helligdag   3 mia. kr. 

 

De enkelte elementer i finansieringsskitsen uddybes i det følgende. 

Prioritering af offentlige investeringer 

I løbet af 2022 er den offentlige investeringsramme blevet løftet to gange med i alt ca. 5 mia. kr. Løftet 

skyldes en underliggende saldoforbedring på i alt 5 mia. kr. ved opdateringen ifm. Danmarks 

Konvergensprogram 2022 og igen ved 2030-fremskrivningen. Finansministeriet har forudsat, at 3¾ mia. 

kr. af den samlede forøgelse af den offentlige investeringsramme skal medfinansiere forsvarsløftet. I 

denne alternative finansieringsskitse foreslås, at det samlede løft på 5 mia. kr. skal medfinansiere 

forsvarsløftet, hvilket er 1¼ mia. kr. mere end antagelsen i 2030-planen fra september 2022. 

 

Overfinansiering i Aftale om Vinterhjælp  

Aftale om Vinterhjælp fra september 2022 er varigt overfinansieret med ca. 1 mia. kr.   

Denne ikke-udmøntede finansiering indgår som finansiering i denne skitse.  

Aftale mellem Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten,  

Det Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Alternativet og Moderaterne. 

Udvidelse af sanering af erhvervsstøtteordningerne  

Partierne konstaterer, at regeringen i regeringsgrundlaget foreslår sanering af erhvervsstøtten for 2 mia. 

kr. Det er 1,5 mia. kr. lavere end i den brede aftale om reformer fra januar 2022. På denne baggrund 

vurderer partierne, at det er formålstjenligt at finde 0,75 mia. kr. ved den tidligere ambitionen om at 

sanere erhvervsstøtten for samlet 3,5 mia. kr.   

  

I Regeringsgrundlaget fremgår det på side 25, at erhvervsstøtten skal saneres med 2 mia. kr. 

”Regeringen vil herudover sanere erhvervsstøtten for 2 mia. kr. Heraf anvendes ½ mia. kr. til at nedsætte 

bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder fra 15 pct. til 10 pct., og ½ mia. kr. 

anvendes til at skabe en ny model for værdiansættelse. Endvidere anvendes 1 mia. kr. bl.a. til et F&U-

fradrag.” 

I reformpakkeaftalen fra januar 2022 (S-regeringen + SF + RV + DF + KD) blev det aftalt (side 15), at 

erhvervsstøtteordningerne skulle saneres for 3,5 mia. kr.  

”Aftalepartierne er enige om at nedsætte en ekspertgruppe for fremtidig erhvervsstøtte, som skal 

gentænke erhvervsstøtten i et langsigtet perspektiv og udarbejde principper for den fremadrettede 

indretning af erhvervsstøttesystemet. Ekspertgruppen får herudover til opgave at pege på modeller for 

sanering af erhvervsstøtten for mindst 3,5 mia. kr. årligt.”  

 

https://www.stm.dk/media/11783/regeringsgrundlag-2022.pdf
https://www.regeringen.dk/media/11007/aftaletekst_en-ny-reformpakke-for-dansk-oekonomi.pdf

