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FORORD

Dette finanslovsudspil er Venstres sidste i denne valgperiode, og i lighed med de foregående bærer dette 
udspil præg af vores ønske om at agere konstruktivt og konsekvent. Venstre har i opposition forfulgt 
 resultater og forbedringer – frem for at tage de lette point, som oppositionsrollen giver mulighed for. Når 
regeringens eget parlamentariske grundlag ikke har kendt deres besøgstid, så har Venstre været klar til 
forlig. Tydeligst markeret med en skatteaftale, to vækstaftaler og sidste års finanslovsaftale. 

Hver gang regeringen har været parat til at tage et skridt i den rigtige retning – højere beskæftigelses-
fradrag, højere topskattegrænse, billigere energipolitik, lavere selskabsskat og lavere afgifter – så har 
Venstre taget ansvar og skubbet regeringen længere, end den oprindeligt var klar til. 

Venstre har samarbejdet. Vi har ført den samme politik, som vi gik til valg på. Vi har søgt, fået og taget 
indflydelse, hvor vi kunne. Og vi har vekslet vores mandater til konkrete resultater. 

Aftale efter aftale har bygget videre på det fundament for en sund økonomi, som VK-regeringen og alli-
ancen af reformpartier lagde før sidste valg med reformer af blandt andet dagpenge og efterløn. Det har 
betydet, at vi kunne holde hånden under dansk økonomi i de svære kriseår.

Aftalerne har været gode for folkestyret - og de har først og fremmest været gode for Danmark. Men 
trods spredte lyspunkter og en svagt begyndende optimisme, så har krisen endnu ikke sluppet sit tag i 
Danmark. Væksten er fortsat i bund, og intet tyder desværre på, at regeringens politik er den rette til at 
bringe Danmark tilbage på vækstsporet.

Venstre går til finanslovsforhandlingerne med et ønske om at lægge fundamentet for et sundere 
 Danmark. For fremtiden skal flere danskere være en del af fællesskabet. For fremtiden skal vi mere 
målrettet øge vores velstand. For fremtiden skal vi have bedre velfærd for pengene. For fremtiden skal 
Danmark være åbent for dem, der kan og vil. Og fremtiden begynder nu.

Venstres folketingsgruppe

Christiansborg, september 2014
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1. INDLEDNING

Dansk økonomi kæmper fortsat med at komme 
tilbage på vækstsporet efter krisen. Senest har 
dansk økonomi taget endnu et skridt baglæns. 

Der er gjort meget for at få dansk økonomi ud af 
krisen – og Venstre har taget ansvar uanset, om vi 
har været i regering eller i opposition.

VK-regeringen gennemførte i 2009 og 2010 en 
lang række vækstinitiativer, som har bidraget til 
at holde hånden under beskæftigelsen: 

   Forårspakke 2.0, der lettede skatten på 
 arbejde, udbetalte SP-bidrag og fremrykkede 
offentlige investeringer. 

   Genopretningsaftalen fra 2010, der var en 
 nødvendig plan for at styrke de offentlige 
 finanser og bremse stigningen i den offentlige 
gæld. 

   Tilbagetrækningsreformen, som betyder, at 
danskerne bliver længere på arbejdsmarkedet    
og som sikrer, at der er et råderum i den 
 offentlige økonomi frem mod 2020.   

Venstre står kort sagt for en ansvarlig økonomisk 
politik, der også har udgjort fundamentet for den 
nuværende regerings økonomiske politik. Trods 
socialdemokratiske valgløfter om det modsatte. 

REGERINGENS FFL15:  
MANGLENDE VÆKST OG STORT UNDERSKUD
Selvom vi nu så småt er på vej ud af den interna-
tionale finansielle krise, så har krisen endnu ikke 
helt sluppet sit tag i dansk økonomi. Det under-
støttes også af de seneste ringe væksttal.

Til trods for regeringens løfter om en hurtig 
kickstart af dansk økonomi, så stod økonomien 

samlet set i stampe i 2012 og 2013. Og de seneste 
tal  viser en meget beskeden vækst på 0,5 pct. 
i første halvår 2014. Desværre tyder intet på, 
at der er et pludseligt stemningsskifte på vej. 
Særligt i det lys må det undre, at regeringen 
fast holder meget optimistiske vækstprognoser 
for 2014 og 2015, selvom regeringens vækstskøn 
hidtil har vist sig alt for optimistiske.
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VÆKSTEN SKUFFER IGEN

Anm.: Realiseret vækst i 2014 er for 1. halvår 2014.
Kilde: Oplæg til finanslov for 2012, november 2011, og  
Økonomisk Redegørelse, august 2014.

Regeringens finanslovforslag for 2015 lægger op 
til at lade dansk økonomi balancere på kanten 
af, hvad EU-reglerne tillader med et strukturelt 
underskud på 0,5 pct. af BNP og et faktisk under-
skud på 3,0 pct. af BNP. 

Det svarer til, at staten gældsætter hver eneste 
dansker med over 10.000 kr. for at få det offent-
lige budget til at hænge sammen bare i 2015. 
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Det er en risikabel strategi. Især fordi de lånte 
penge bruges til at dele gaver ud til fagbevægelsen, 
SF og Enhedslisten, i stedet for at investere i at 
skabe vækst og arbejdspladser. 

Hvis væksten bare bliver lidt lavere end forventet, 
eller hvis enkelte udgifter vokser mere end 
planlagt, så risikerer det offentlige underskud 
at overstige 3 pct. af BNP. Det kan i værste fald 
undergrave tilliden til dansk økonomi og bringe os 
tilbage i en EU-henstilling. Det er en unødvendigt 
risikabel kurs.

CORYDON FOR ÉT ÅR SIDEN: DER SKAL 
VÆRE EN SIKKERHEDSMARGIN

“Vi går så tæt på de 0,5 pct. som muligt for at holde 
hånden under beskæftigelsen, men længere end 0,4 pct. 
går vi ikke, for der skal være en sikkerhedsmargin”, mente 
finansminister Corydon for ét år siden. 

Kilde: Reuters Finans, 27. august 2013.

FLERE PENGE TIL SUNDHED OG TRYGHED
Venstres finanslovsudspil tager udgangspunkt i et 
offentligt udgiftsstop. Det offentlige forbrug vil 
altså blive fremskrevet med pris- og lønudviklingen, 
men samlet set skal der hverken bruges flere eller 
færre kroner næste år. 

Inden for den nuværende ramme skal der 
 naturligvis kunne udvikles og prioriteres. På trods 
af udgiftsstoppet giver Venstres finanslovsudspil 
for 2015 blandt andet mulighed for at afsætte en 
sundhedspulje på 1 mia. kr. og en tryghedspulje 
på ¼ mia. kr. Begge dele fordi disse områder har 
høj prioritet for os. Og samtidig er der råderum 
til skattelettelser på i alt 5 mia. kr.

Til gengæld foreslår vi at reducere udgifterne til 
blandt andet udviklingsbistand og udlændinge, 
ligesom vi er uenige i regeringens ønske om at 
tilgodese de dyre fagforeninger med et forhøjet 
fagforeningsfradrag.

UNDERSKUD 4 MIA. KR. LAVERE
Med Venstres finanslovsudspil for 2015 anviser 
vi konkret finansiering for ca. 12 mia. kr. i 2015. 
Heraf prioriterer vi ca. 8 mia. kr. til nye initiativer, 

hvor 2 mia. kr. anvendes til nye prioriteringer og 
5 mia. kr. anvendes til skatte- og afgiftslettelser. 
Blandt andet foreslår vi at videreføre Bolig Job-
ordningen og afskaffe NOx- afgiften.

Venstres finanslovsudspil for 2015 indebærer 
således, at de offentlige finanser forbedres med 
ca. 4 mia. kr. i forhold til regeringens forslag til 
en finanslov for 2015. Dette overskud bruges til at 
nedbringe det offentlige underskud til ca. 2,8 pct. 
af BNP i 2015. 

Et lavere underskud indebærer, at Danmark ikke 
skal optage et helt så stort lån, og dermed bliver 
gælden og renteudgifterne lavere. Derudover 
udgør overskuddet i Venstres finanslovsudspil 
også en sikkerhedsbuffer i forhold til uventede 
mer udgifter, eller hvis væksten udebliver. Samme 
buffer har regeringen ikke.

Kort sagt, så vil Venstres finanslovsudspil efter-
lade dansk økonomi i en sundere forfatning end 
regeringens, så Danmark også for fremtiden bliver 
et land med vækst, velstand og velfærd.

HOVEDPUNKTERNE I  
FINANSLOVSUDSPILLET

   Sundhedspulje på 1 mia. kr. i 2015 til prioriterede 
 forbedringer af bl.a. kræft og forbedrede patient-
rettigheder.

   Fortsatte reformer bl.a. en JobReform, så det igen kan 
betale sig at arbejde

   ¼ mia. kr. til tryghed i 2015. Der prioriteres en ekstra 
indsats for at genetablere trygheden og for at bekæmpe 
kriminalitet. 

   Bedre velfærd for pengene, så velfærden forbedres uden, 
at den offentlige sektor bliver ved med at vokse. 

   Skatte- og afgiftslettelser for 5 mia. kr., der styrker dansk 
konkurrenceevne, skaber flere danske arbejdspladser og 
sikrer, at det bedre kan betale sig at arbejde. 

   Målrettede besparelser på f.eks. udviklingsbistand  
(2½ mia. kr.) og ved en normalisering af udlændinge-
politikken (1 mia. kr.).
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2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET

Under halvdelen af danskerne er i arbejde. Men 
det er ikke kun børn og ældre, som ikke er i 
arbejde. Omkring 800.000 i den arbejdsdygtige 
alder modtager offentlig forsørgelse, når vi ikke 
medregner studerende på SU. 

Det belaster den offentlige økonomi, så det er 
nødvendigt at have høje indtægter fra skatter og 
afgifter. Derfor er det en god samfundsforretning 
at færre forsørges af det offentlige, og flere er i 
arbejde. 

Et arbejde er ikke kun en gevinst for samfundet, 
men også for den enkelte. Et arbejde giver større 
personlig frihed og økonomisk råderum. Og vi har 
brug for, at alle der kan, tager ansvar for sig selv 
og sine, så samfundet kan hjælpe dem, der har 
mest brug for det.

MERE END HVER FEMTE I DEN ARBEJDSDYGTIGE 
ALDER ER PÅ OFFENTLIG FORSØRGELSE
Over 800.000 danskere i den arbejdsdygtige alder 
er på offentlig forsørgelse1. Det svarer til mere 
end hver femte i den arbejdsdygtige alder. Kunne 
vi på det punkt spille lige op med svenskerne, så 
ville ca. ¼ million færre voksne danskere være 
placeret uden for arbejdsfællesskabet.

I Danmark er der kun 3½ dansker i arbejde til at 
forsørge en person, som er i den arbejdsdygtige 
alder, men lever af offentlige ydelser. I Sverige er 
der 5½ personer til at løfte den opgave.2  
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Danmark Tyskland UK Holland Sverige

FÅ TIL AT FORSØRGE MANGE

Anm.: Beskæftigede per offentligt forsørget i alderen 15-64, 2011. 
Kilde: DA, Få i job for hver dansker på offentlig forsørgelse,  
30. december 2013.

Særligt indvandrere fra ikke-vestlige lande 
er overrepræsenteret i statistikken, når det 
kom-mer til offentlig forsørgelse. Knap 38 pct. 
af indvandrere fra ikke-vestlige lande i den 
erhvervs aktive alder er således på offentlig 
forsørgelse.3  

For indvandrere fra Libanon og Somalia er over 
halvdelen i den erhvervsaktive alder på offentlig 
forsørgelse. Eksempelvis er omkring 20 pct. på 
kontanthjælp mod 2 pct. med dansk oprindelse. 
Tilsvarende er mere end 28 pct. af indvandrere 
fra Libanon og Bosnien-Hercegovina i den er-
hvervsaktive alder på førtidspension. Det samme 
gælder for 6 pct. af personer af dansk oprindelse. 

1 Ekskl. SU-modtagere men inkl. støttet beskæftigelse i form af f.eks. løntilskud og virksomhedspraktik.
2 Agenda, den 30. september 2013: “Få i job for hver dansker på offentlig forsørgelse”.
3 Danmarks Statistik, Indvandrere og efterkommere i Danmark, 2013.
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Hvis indvandrere fra ikke-vestlige lande var i 
 beskæftigelse på samme niveau som indvand rere 
fra andre vestlige lande, så ville de offentlige 
finanser blive forbedret med 17 mia. kr. om året. 
Og hvis alle indvandrere var i beskæftigelse på 
samme niveau som personer med dansk op rin delse, 
så ville de offentlige finanser blive for bedret med 
27 mia. kr.4 

Derfor er det væsentligt, at vi ændrer sammen-
sætningen af indvandringen til Danmark, så flere 
kommer hertil for at arbejde og uddanne sig, 
mens færre kommer hertil uden bidrage. Det er 
sigtet med det udlændingepolitiske udspil, som 
Venstre præsenterede tidligere i år.5 

OVER 300.000 HAR EN LILLE TILSKYNDELSE  
TIL AT ARBEJDE
Det skal betale sig at arbejde. Det har været god 
venstrepolitik i mange år. Desværre er det ikke 
sådan i dag. 

Regeringen og Enhedslistens politiske aftaler har 
haft den stik modsatte virkning. Ved at afskaffe 
kontanthjælpsloftet, 225-timers reglen, give 
 kontanthjælpsmodtagerne mere ferie mv. har 
regeringen sammen med Enhedslisten gjort det 
mere attraktivt at modtage kontanthjælp frem 
for at gå på arbejde. 

DET SKAL BETALE SIG AT ARBEJDE

   330.000 danskere har en svag økonomisk tilskyndelse  
til at arbejde.

   46.400 får mindre end 1.000 kr. om måneden ud af at 
være i arbejde frem for at være op offentlig forsørgelse.

   17.700 får mere til rådighed ved at være på offentlig 
forsørgelse end ved at være i arbejde.

Kilde: Fordeling og incitamenter, Økonomi- og Indenrigsministeriet, 
2013 og besvarelse af FIU nr. 87 af 27. november 2013. 

KONTANTHJÆLPSPAR MED BØRN SKAL FINDE 
JOB TIL 35.000 KR. OM MÅNEDEN 
Regeringen og Enhedslistens politik på kontant-
hjælpsområdet indebærer blandt andet, at for 
et kontanthjælpspar med børn, hvor begge er 
fyldt 30 år, skal den ene have et arbejde, der 
giver ca. 35.000 kr. om måneden, for at parret 
har 1.000 kr. mere til rådighed, end hvis de begge 
bliver på kontanthjælp.6  

Derfor er det klart, at man ikke har den stærkeste 
økonomiske tilskyndelse til at tage et job som 
eksempelvis sosu-assistent til 22.000 kr. om 
måneden eller som produktionsmedarbejder til 
24.000 kr. om måneden.7

Udviklingen i antallet af kontanthjælpspar viser, 
at regeringens politik har haft en skadelig virk-
ning. Siden regeringsskiftet er der kommet over 
2.000 flere ægtepar på kontanthjælp. Det svarer 
til en stigning på hele 44 pct.8 Det er den helt 
forkerte vej. 
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Kilde: Besvarelse af BEU nr. 160 af 30. januar 2012 og  
Besvarelse af BEU nr. 417 af 24. juni 2014.

4 Besvarelse af UUI nr. 458 af 8. april 2014.
5 Venstre, Danmark – for dem der kan og vil, august 2014.

6 Besvarelse af BEU nr. 344 af 15. maj 2013.
7 Lønstatistik.dk. Sosu-assistent og produktionsmedarbejder.
8 Besvarelse af BEU nr. 417 af 30. juni 2014.
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BEHOV FOR EN JOBREFORM 
Venstre vil gøre op med den udvikling. Derfor har 
Venstre foreslået at gennemføre en JobReform, 
der skal sikre, at det kan betale sig at stå op og gå 
på arbejde. En JobReform, hvor man skal kunne 
mærke gevinsten ved at yde en indsats i form af 
kroner og ører. Det vil betyde, at gevinsten ved at 
arbejde skal øges, mens gevinsten ved at være på 
overførselsindkomst bliver mindre.

Venstres JobReform går på to ben. For det første 
vil vi indføre et nyt og moderne kontanthjælps-
loft. Det skal sætte et loft over, hvor meget man 
kan modtage i offentlige ydelser. Bl.a. skal flere 
af de offentlige ydelser, som en kontanthjælps-
modtager kan få, omfattes. Eksempelvis kan der 
være tale om boligsikring, særlig støtte, børne-
check, børnetilskud samt andre enkeltydelser. 

For det andet skal hver en krone, som vi finder 
ved at modernisere kontanthjælpsloftet, bruges 
til at sænke skatten for de laveste arbejdsind-
komster. Det kan f.eks. være ved at give et større 
jobfradrag, så lettelsen målrettes personer i 
arbejde.  

Begge JobReformens elementer vil øge forskellen 
mellem at arbejde og ikke at arbejde. Det øger 
beskæftigelsen. Og hvis flere kommer i beskæf-
tigelse, betyder det færre udgifter til overførsels-
indkomster og flere skatteindtægter.

For eksempel forbedrer det de offentlige finanser 
med ca. 175.000 kr. om året, hver gang vi flytter 
en kontanthjælpsmodtager fra kontanthjælp til 
et lavlønsarbejde.9 Flytter vi 6.000 personer, så er 
gevinster over 1 mia. kr. 

REFORMER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 
Venstre præsenterede sidste år udspillet 
 “Hur tigere i job”10, som indeholdt pejlemærker 
for en reform af beskæftigelsesindsatsen. 

Efterfølgende indgik Venstre i juni 2014 en aftale 
med regeringen om en reform af beskæftigelses-
indsatsen for dagpengemodtagere.11 Selvom 
regeringen i første omgang pure nægtede, at 
der kunne spares på beskæftigelsesindsatsen, 
så endte forårets forskellige forhandlinger 
med, at beskæftigelsesindsatsen effektiviseres 
for 1,4 mia. kr. om året, når aftalerne er fuldt 
 indfasede. 

REGERINGENS MILLIARDBESPARELSER PÅ 
BESKÆFTIGELSESOMRÅDET I 2020

   Reform af refusionssystemet. Besparelsen udgør  
800 mio. kr. i 2020 og 2,1 mia. kr. i alt i årene 2018-2020. 

   Effektivisering af jobcentrene. Det frigør 550 mio. kr.  
om året.

   Strukturel virkning på 80 mio. kr. i 2020 som følge af 
ændret adfærd. 

Kilde: Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen, 18. juni 2014. 

Besparelserne på beskæftigelsesområdet åbner 
blandt andet op for en ramme på 2,1 mia. kr. i 
næste valgperiode, som Venstre vil prioritere til 
målrettet at forbedre mulighederne for gene-
rationsskifte i familieejede virksomheder, hvor 
arveafgiften i dag er en væsentlig barriere.

9  Besvarelse af FiU nr. 493 af 13. september 2013.
10 Venstre, Hurtigere i job, august 2013. 
11 Beskæftigelsesministeriet, Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen, juni 2014.
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FORTSATTE REFORMER AF  
BESKÆFTIGELSESINDSATSEN
Men beskæftigelsesindsatsen omfatter ikke kun 
dagpengemodtagere. Der er behov for et langt 
bredere sigte, når det handler om at få ledige 
hurtigere i job. Venstre ønsker at fortsætte 
 re formerne af beskæftigelsesindsatsen. 

I efteråret ventes Koch-udvalget at barsle med  
en ny rapport, som vil analysere for mulighederne 
for at reformere beskæftigelsesindsatsen for 
ikke-arbejdsmarkedsparate ledige.12  

Venstre vil allerede nu pege på en række konkrete 
forslag til, hvordan vi kan målrette indsatsen, så 
vi får flere danskere hurtigere i job. 

Venstres forslag til en reform af beskæftigelses-
indsatsen bygger videre på de pejlemærker, som 
Venstre foreslog med udspillet “Hurtigere i job”  
i 2013. 

VENSTRES PEJLEMÆRKER FOR  
BESKÆFTIGELSESREFORM DEL II

   Pengene skal bruges bedre. I 2015 budgetteres der med 
en besparelse på 600 mio. kr. på beskæftigelsesområdet 
og ydelserne. 

   Det skal betale sig at arbejde. Venstres JobReform skal 
sikre, at det bedre kan betale sig at arbejde ved at indføre 
et moderne kontanthjælpsloft og lempe skatten på de 
laveste arbejdsindkomster.

   Hurtigere tilbage i job. Ledige skal have større kontakt 
med virksomhederne, så netværk og kompetencer opret-
holdes. Det skal sikre, at den ledige hurtigere kan komme 
tilbage på arbejdsmarkedet. Derudover skal det offent-
lige sygefravær nedbringes, og revalidering målrettes. 

   Den ledige skal i centrum. De stærkeste ledige skal tage 
større ansvar i deres søgen efter et arbejde, og ledige 
med svær psykisk sygdom skal hjælpes i den rigtige ret-
ning med særligt kvalificerede mentorer. 

   Effektiv og billigere administration. Der er bl.a. brug 
for større og mere effektive jobcentre samt yderligere 
afbureaukratisering på beskæftigelsesområdet, herunder 
også så vi kan opnå det fulde potentiale ved effektivise-
ringer, jf. Aftalen om kommunernes økonomi i 2015.

Med Venstres finanslovsudspil for 2015 bud-
getteres der samlet set med en besparelse på 
600 mio. kr. i 2015 på beskæftigelsesindsatsen 
og ydelserne. Besparelsen kommer blandt andet 
fra at indføre et moderne kontanthjælpsloft, ved 
at målrette revalidering og ved at lave større og 
mere effektive jobcentre. 

I forhold til indarbejdelsen af JobReformen på 
Venstres finanslovsudspil er der ligeledes budget-
teret med en besparelse på udlændingeområdet. 
Det afspejler, at en del af de personer, som vil 
blive berørt af et moderne kontanthjælpsloft mv., 
er udlændinge.  

Derudover har Venstre en række øvrige  konkrete 
forslag, som sikrer, at flere kommer med i 
 arbejds fællesskabet.

FLERE SKAL MED

   Venstre vil afsætte 10 mio. kr. til at iværksætte udvik-
lingsprojekter, der kan hjælpe mennesker med psykisk 
sygdom til at fastholde et arbejde eller komme tilbage i 
arbejde gennem særlig mentorstøtte. 

   Venstre vil afsætte 5 mio. kr. til en akademikerkampagne, 
så der skabes flere jobåbninger i små og mellemstore 
virksomheder, så flere nyuddannede akademikere kan 
komme hurtigere i beskæftigelse.

   Venstre vil sikre en indsats, så vi forhindrer kulturel 
isolation og nedbryder kulturelle barriere på tværs af 
etnicitet, seksuel orientering og religion.

Forslagene finansieres af satspuljen.

12 Kontanthjælpsmodtagere samt personer på sygedagpenge, ledighedsydelse og revalidering.
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EN FAGLIG FOLKESKOLE
Folkeskolereformen er et skridt i den rigtige 
retning for den danske folkeskole, og selvfølgelig 
skal reformens centrale elementer have tid til 
at bundfælde sig. Men ikke desto mindre er der 
fortsat brug for en målrettet indsats for at sikre, 
at fagligheden fortsat udvikles for elevernes 
skyld. 

Flere nationale test i dansk og matematik
Den evaluering af de nationale test, som blev 
foretaget i 2013, viser, at gennemførelsen af nati-
onale test har været med til at sikre, at eleverne 
har forbedret deres faglige færdigheder.13  

Evalueringen tegner et billede af, at de nationale 
test har haft en positiv virkning på elevernes 
faglige resultater, og at test sammen med andre 
evalueringsværktøjer har medvirket til at styrke 
evalueringskulturen ude på skolerne. 

For at følge op på folkeskolereformens målsæt-
ninger foreslår Venstre derfor at øge antallet 
af nationale test i dansk og matematik. Lige nu 
evalueres eleverne hvert andet år i dansk og med 
tre års mellemrum i matematik. 

Venstre foreslår derfor, at de nationale test i 
dansk foretages hvert år fra 2. klasse og frem, 
og at der foretages en ekstra test i matematik, 
således at der testes i 3., 5. og 7. klasse.

De nationale test skal ses som et vigtigt instru-
ment til at evaluere og sammenligne elevernes 
udbytte af undervisningen, så vi ved, hvad der 
virker og ikke virker. På den måde får vi en viden 
og et overblik, der i sidste ende vil gøre eleverne 
klogere. 

Midlerne til hyppigere nationale test afholdes 
inden for de eksisterende økonomiske rammer.

Venstre ønsker også, at driften af den tekniske 
løsning til de nationale test, ligesom tidligere, 
konkurrenceudsættes, så midlerne til drift kan 
bruges bedst og billigst. I dag står Undervis-
ningsministeriet for driften af de nationale test. 
Undervisningsministeren har tidligere lovet14 at 
tage stilling til en plan for konkurrenceudsættelse 
af driften af de national test, men intet er sket. 

Testresultater skal offentliggøres
Venstre foreslår samtidig, at testresultaterne 
skal offentliggøres for den enkelte skole, sådan 
at elever, forældre og kommunalbestyrelser får 
et bedre sammenligningsgrundlag. Skoler skal 
selvfølgelig sammenlignes på en fair måde, så der 
sammenlignes på skolens evne til at løfte elever-
ne renset for deres sociale baggrund mv. 

Offentliggørelse af testresultaterne vil sikre, at 
vi kan få et endnu større udbytte af de nationale 
test, sådan at skoler kan lære af hinanden, og 
forældre kan få et bedre informationsgrundlag 
ved skolevalg.

BEDRE UDSTYR PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE
Erhvervsrettede uddannelser er fødekæden, som 
skal levere kompetente medarbejdere til store 
dele af det private erhvervsliv. Og kompetente 
unge mennesker er en forudsætning for, at danske 
virksomheder fortsat kan producere og konkurrere. 
Men fremskrivninger viser, at vi allerede i 2020 vil 
mangle 32.000 med en faglært uddannelse.15 

Aftalen om reformen af erhvervsuddannelserne 
fra 2014 tager de første skridt i retning af bedre 
og mere attraktive erhvervsuddannelser, men der 
er fortsat udfordringer. 

Eksempelvis er der alt for mange eksempler på, 
at erhvervsskolerne har helt utidssvarende udstyr, 
og at eleverne derfor ikke er ordentligt forberedt 
på hverdagen i en virksomhed.

13 Rambøll, Evaluering af de nationale test i folkeskolen, september 2013.
14 Redegørelse til Folketinget om de nationale test i folkeskolen, december 2013.
15 DEA, Ungdomsuddannelseskommissionen, maj 2014.
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Venstre foreslår derfor, at der afsættes en inve-
steringspulje på 100 mio. kr. i 2015, der målrettes 
en opgradering af erhvervsskolernes maskiner og 
udstyr, så udstyret når op på samme niveau som i 
virksomhederne. Investeringerne bør indtænkes i 
strategiske samarbejder med relevante virksom-
heder, så de arbejdsredskaber, de unge bruger på 
deres uddannelse, svarer til det, de møder i deres 
arbejdsliv.

Investeringspuljen finansieres ved at frasælge 
statslige aktiver som eksempelvis vaccineproduk-
tionen i Statens Serum Institut, den liberaliserede 
del af Danske Spil, Klasselotteriet, Uni-C eller salg 
af statslige bygninger mv. 

45 MIO. KR. TIL FLERE PRAKTIKPLADSER
Regeringens egne tal viser lige nu, at næsten 
7.000 unge mangler praktikplads. Det er en 
forværring siden sidste år. Der er således brug 
for initiativer, der kan sikre flere praktikpladser 
ude i virksomhederne, hvis erhvervsuddannelses-
reformens intentioner også skal omsættes til 
virkelighed. 

Derfor bør der tages yderligere initiativer for at 
øge antallet af praktikpladser, herunder også at 
skabe bedre muligheder for praktikpladser til 
EUX-elever. 

Venstre foreslår, at der afsættes en pulje på  
45 mio. kr. i 2015 til en målrettet indsats for flere 
praktikpladser. Elementer i en sådan indsats vil 
blandt andet være en styrket praktikmodel, der 
kombinerer korte uddannelsesaftaler ude i virk-
somhederne med skolepraktik. Desuden bør laves 
en praktikordning, hvor virksomhederne i første 
omgang kun binder sig for en kortere aftale, så de 
kan se en elev an, inden de binder sig til en fuld 
uddannelsesaftale. Derudover er der behov for en 
målrettet indsats for at sikre, at også EUX-elever 
får mulighed for attraktive lærlingepladser.

Initiativerne for flere praktikpladser skal desuden 
ses i sammenhæng med Venstres forslag om at 
videreføre BoligJob-ordningen, som ifølge Dansk 
Byggeri har sikret lærepladser til 400 lærlinge.

SOCIALPOLITIK DER VIRKER
Socialpolitikken forbindes alt for ofte med 
projektmageri og puljer, men den indsats, der 
ydes over for samfundets udsatte, er ofte langt 
bedre end sit rygte. Ikke desto mindre er det 
en udfordring, at ikke alle indsatser er synlige 
og  anerkendte, og at vi derfor ved for lidt om, 
hvorvidt indsatsen virker.

Socialområdets væsentligste udfordring er ikke 
mangel på penge, men mangel på viden om, 
hvordan vi bruger pengene bedst. Der er behov 
for en indsats, der virker for de udsattes skyld, og 
hvis ikke indsatsen virker, har vi en forpligtelse til 
at finde ud af, hvad vi kan gøre bedre. 

Vi skal turde prioritere indsatsen og fokusere på 
de løsninger og redskaber, der gør en forskel. Det 
kræver, at socialpolitikken sættes i system. Ikke 
fordi der kun findes én rigtig metode, men for at 
sikre, at indsatsen gør en reel forskel, samtidig 
med at det bliver nemmere for alle sociale 
aktører at lære af hinanden og udvikle nye og 
mere effektive metoder. Derfor bør alle speciali-
serede sociale indsatser måles på deres resultater 
ud fra konkrete valideringskrav.
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SOCIALPOLITIK DER VIRKER

   Venstre vil sikre systematik i socialpolitikken og afsætter 
4 mio. kr. til at gennemføre en analyse, der kan ligge 
til grund for grundlæggende benchmarking på social-
området. 

   Venstre afsætter 9 mio. kr. til at videreføre Videns center 
for Demens for at fastholde viden og systematik.

Forslagene finansieres af satspuljen.

En god start på livet
Alle børn skal sikres lige muligheder for at få en 
god start på livet. Det gælder ikke mindst ud satte 
og voldsramte børn og unge, som har haft et 
vanskeligt udgangspunkt. Vi bruger rigtig mange 
penge på at hjælpe udsatte børn og unge til en 
bedre tilværelse. Alene kommunerne bruger 
 omkring 14 mia. kr. om året på anbringelser. 

Indsatserne er mange og forskelligartede, og 
 desværre er det ikke alle tiltag, som er lige 
effektfulde. En Rambøll-rapport viser således, 
at der er unødvendige meromkostninger på 
2½ mia. kr., fordi der ikke i tilstrækkelig grad 
 anvendes dokumenterede metoder over for 
udsatte børn og unge.16  

Pengene kunne bruges bedre ved at omlægge 
indsatsen i retning af en tidlig, intensiv og syste-
matisk forebyggelse over for udsatte børn, øget 
anvendelse af slægts- og netværksanbringelse 
samt en styrkelse af forældrekompetencerne i 
relation til adfærdsvanskelige unge. 

Venstre vil derfor arbejde for, at indsatsen 
overfor udsatte og voldsramte børn og unge 
prioriteres bedre ved at anvende metoder, som 
virker, og som kan måles, samt at metoderne 
tilpasses i takt med, at vi ved mere om, hvad der 
virker. 

Det gavner både de udsatte børn og unge såvel 
som den offentlige økonomi. Vi budgetterer ikke 
i finanslovsudspillet med en besparelse som følge 
af dette forslag.

Derudover har Venstre en række øvrige konkrete 
forslag, der skal sikre en god start på livet. 

EN GOD START PÅ LIVET

Venstre vil sikre:

   Større retssikkerhed gennem en ekstraordinær ind-
sats for at nedbringe sagsbehandlingstiderne i Stats-
forvaltningerne og Ankestyrelsen. 

   6 mio. kr. til en fremadrettet indsats for børn i familier 
med vold gennem Mødrehjælpens indsats Ud af  
Voldens Skygge. 

   Styrket indsats for at forebygge rusmiddelskader hos 
børn af mødre med et misbrug, samt videreførelse af 
“Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader  
hos Børn.”

Forslagene finansieres af satspuljen.

Handicappede skal have hjælp til at komme ud
Som person med handicap er du tvunget til et liv 
med visse begrænsninger. Som politikere har vi et 
ansvar for, at de begrænsninger bliver så få som 
muligt, for alle uanset graden af handicap har 
ret til et liv med indflydelse på egen situation og 
aktive til og fravalg. 

I dag er det kun personer med handicap, som 
kan klare sig uden socialpædagogisk bistand, der 
har ret til 15 timers ledsagelse om måneden til 
individuelle og selvvalgte aktiviteter. Men per-
soner med vidtgående handicap bør have samme 
rettighed. 

Derfor foreslår Venstre, at alle med handicap, og 
som ikke kan færdes på egen hånd, sikres ret til 
15 timers ledsagelse pr. måned uden for deres 
bolig/botilbud. Forslaget finansieres af satspuljen.

16 Rambøll, Analyse af de økonomiske konsekvenser på området for udsatte børn og unge, marts 2012.
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Hjemløshed skal bekæmpes effektivt
Siden regeringsskiftet er antallet af ufrivilligt 
hjemløse vokset eksplosivt. Stik imod regeringens 
flotte ord, så er der i dag 500 flere, end der var to 
år tidligere.17 Og mere end halvdelen af de hjem-
løse i 2013, har været hjemløse i mere end et år.

Under VK-regeringen i 00’erne blev der bygget 
“skæve boliger” og etableret forskellige 
 bo former, som alle havde til hensigt at sikre 
ufrivilligt hjemløse et sted at bo. Fra 2009 til 
2013 blev der således med afsæt i VK-regeringens 
Hjem løsestrategi bygget og etableret 457 boliger/ 
pladser, hvilket er en femtedel mere end den 
oprindelige målsætning med strategien.18

 
“Skæve boliger” er en succes19, og derfor ønsker 
Venstre at fastholde den årlige prioritering af 
midler til etablering af almene boliger til særligt 
udsatte grupper.20 Venstre ønsker desuden at 
styrke indsatsen yderligere med etablering af 
“skæve boliger” og boformer for hjemløse, samt 
ansættelse af sociale viceværter, som er med til 
at fastholde udsatte i egen bolig og hjælpe dem 
tættere på fællesskabet. 

Med denne indsats har vi mulighed for at bremse 
den markante udvikling i antallet af hjemløse. 
Vi skal bruge de indsatser, der virker, og derfor 
foreslår vi, at der prioriteres 25 mio. kr. fra sats-
puljen ud over de midler, der allerede er afsat til 
videreførelse af hjemløsestrategien i satspuljen.21  

17 SFI, Hjemløshed i Danmark 2013, august 2013.
18 Rambøll og SFI, Hjemløsestrategien. Afsluttende rapport, maj 2013.
19  Rambøll og SFI, Hjemløsestrategien. Afsluttende rapport  

sammenfatning, maj 2013.

20 Finanslov 2014, §14.51.11.
21  Integrationsviden.dk, Sociale viceværter i almene boligområder, maj 2013.

FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET

   Behov for en JobReform. Venstre vil gennemføre en 
 Job Reform, der kan sikre, at det kan betale sig at arbejde.

   Fortsatte reformer af beskæftigelsesindsatsen. Venstre 
vil sikre, at flere kommer i job hurtigere, og den ledige skal 
i centrum.

   Flere nationale test og offentliggørelse af resultater. 
 Venstre vil gennemføre flere nationale test i dansk og 
 matematik i folkeskolen.   

   Flere praktikpladser. Venstre afsætter 45 mio. kr. til  
flere praktikpladser.  

   Bedre udstyr på erhvervsuddannelserne. Venstre 
afsætter en investeringspulje på 100 mio. kr. i 2015 til en 
målrettet opgradering af erhvervsskolernes udstyr. 

   Socialpolitik, der virker. Venstre vil sikre fokus på viden og 
systematik i socialpolitikken. 

   Hjemløshed skal bekæmpes effektivt. Venstre vil styrke 
prioriteringen af “skæve boliger” yderligere ved at afsætte 
25 mio. kr. i 2015.
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3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE

Danmark er et stærkt velfærdssamfund. Sådan 
skal det fortsat være. Men i mange år er den 
offentlige sektor år efter år vokset og vokset. Det 
kan ikke blive ved. Venstre har derfor foreslået at 
indføre et offentligt udgiftsstop.

Udgiftsstoppet muliggør, at vi næste år kan have 
præcis det samme antal ansatte, og at vi kan 
købe præcis de samme varer i den offentlige 
sektor. I princippet. Men fordi virkeligheden hele 
tiden udvikler sig, så skal den offentlige sektor 
også udvikles. 

Det betyder, at den offentlige sektor fremover 
skal blive både bedre og mere effektiv, hvis vi 
skal gøre noget ekstra på udvalgte områder. 
Det handler ikke om, at vi skal have færre syge-
plejersker, lærere eller pædagoger, men om at 
vi skal bruge pengene bedre, mere målrettet, 
mere effektivt. Venstre mener kort sagt, at det 
er muligt at få en bedre offentlig velfærd for de 
samme penge. 

Kun på den måde får vi råd til at investere i 
de arbejdspladser, som sikrer, at vores børn 
og  børnebørn også vil vokse op i ét af verdens 
 bedste velfærdssamfund. 

DEN OFFENTLIGE SEKTOR KAN IKKE BLIVE VED 
MED AT VOKSE SIG STØRRE OG STØRRE
Siden midten af 1960’erne er det offentlige forbrug 
mere end tredoblet, og alene siden 1990 er det 
offentlige forbrug steget med næsten 50 pct.

Det er en udvikling, som ikke kan blive ved. For jo 
flere penge den offentlige sektor bruger, jo flere 
penge skal der opkræves i skatter og afgifter. 
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Anm.: Mia. kr. i 2013-niveau.
Kilde: Danmarks Statistik

Regeringens mål er at gøre den offentlige sektor 
endnu større. Det vil Venstre ikke. Venstres 
udgangspunkt er et udgiftsstop for det offentlige 
forbrug, som giver plads til, at det offentlige 
forbrug kan vokse med pris- og lønudviklingen.

DET BETYDER VENSTRES UDGIFTSSTOP

   Med Venstres udgiftsstop vokser det offentlige forbrug 
hvert år med udviklingen i lønninger og priser.

   Dermed er det i princippet muligt at fastholde det 
 samme antal offentligt ansatte og købe de samme varer 
og tjenester fra den private sektor som i dag. 

   Hvis man ønsker flere offentligt ansatte, må der redu-
ceres tilsvarende i det offentlige varekøb. Og hvis der 
omvendt ønskes et højere offentligt varekøb, må der 
reduceres tilsvarende i udgifterne til offentligt ansatte.



17

2 MIA. KR. EKSTRA TIL SUNDHED, TRYGHED OG 
ANDRE PRIORITEREDE OMRÅDER
På trods af udgiftsstoppet har Venstre mulighed 
for at afsætte ekstra 2 mia. kr. til særligt pri ori-
terede områder. Konkret øremærkes der  
1 mia. kr. ekstra til en sundhedspulje, ¼ mia. kr. 
til en tryghedspulje og yderligere ¾ mia. kr. til 
andre prioriterede initiativer. 

Derudover vil Venstre i løbet af de kommende 
måneder præsentere en række udspil inden for 
blandt andet integration, retsområdet, uddan-
nelse og frit valg. Der reserveres naturligvis også 
de nødvendige midler til disse udspil og øvrige 
initiativer.

MYTEN OM NEDSKÆRINGER KLINGER HULT
Venstres udgiftsstop fører ikke til besparelser. 
Men det er klart, at når vi ønsker at bruge flere 
penge inden for nogle områder, så må vi til-
svarende bruge færre penge inden for andre 
områder. 

Det kan man gøre ved enten at gennemføre 
 konkrete prioriteringer eller ved at løse opga-
verne smartere og mere effektivt. Regeringen 
vil selv finde 12 mia. kr. ved at effektivisere og 
modernisere den offentlige sektor.

Regeringspartiernes kritik af Venstres udgiftsstop 
klinger ekstra hult i lyset af, at regeringen selv 
har gennemført nulvækst i kommunerne i 2011-13. 

NULVÆKST I KOMMUNERNE I 2011-13

Anm.: I opgørelsen er der taget højde for opgaveændringer. 
Serviceudgifterne er opgjort i 2015-priser.

Kilde: Besvarelse af FIU nr. 349 af 30. juni 2014.

RÅD TIL AT INVESTERE I VÆKST OG VELSTAND
Regeringen har på forhånd forpligtiget sig til 
hvert år at bruge råderummet på at gøre den 
offentlige sektor endnu større. 

Med finanslovforslaget for 2015 lægger regeringen 
op til at øge den offentlige sektor med 0,8 pct. 
Det svarer til ca. 4¼ mia. kr. Venstre vil hellere 
investere pengene i dansk konkurrenceevne 

ved at sænke skatter og afgifter, så vi kan øge 
væksten frem for at gøre den offentlige sektor 
endnu større. 

Det indebærer helt konkret, at det offentlige 
forbrug er ca. 4¼ mia. kr. lavere end i regerin-
gens finanslovforslag. Med Venstres finanslovsud-
spil viser vi igen i år, hvordan vi konkret foreslår 
udgiftsstoppet realiseret, samtidig med at der er 
råd til nye prioriteringer i 2015.

Vi foreslår blandt andet at reducere udgifterne 
til beskæftigelses- og udlændingeområdet. Der-
udover reducerer vi udviklingsbistanden og øger 
konkurrenceudsættelsen af offentlige opgaver. 

Regeringen har endvidere en række udisponerede 
midler i form af afsatte reserver, puljer mv. i 
finanslovforslaget, som regeringen blandt andet 
forventer at anvende i finanslovsforhandlingerne. 
Venstre vil blandt andet prioritere disse midler til 
at sænke skatter og afgifter, så vi kan sikre vækst 
og arbejdspladser.

Kommunale serviceudgifter

Mia. kr. 2011 2012 2013

Regnskaber 231,4 230,8 231,1
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EN MODERNE OFFENTLIG SEKTOR
En modernisering af den offentlige sektor, så 
den går længere på literen, kan bidrage til den 
 løbende udvikling af vores daginstitutioner, 
 skoler, sundhedssystem og ældrepleje. Med 
 Gensidighedsaftalen mellem VK-regeringen og KL 
er der eksempelvis blevet sat fokus på effektivi-
seringer og afbureaukratisering mv. 

Regeringens 2020-plan fortsætter denne linje 
og lægger op til at frigøre 12 mia. kr. gennem 
modernisering af den offentlige sektor frem mod 
2020.22 Det mål bakker Venstre op om.

ISS: VI KAN HJÆLPE KOMMUNERNE MED AT 
SPARE 12 MIA. KR. 

Det offentlige kan overlade tekniske opgaver til pri-
vate virksomheder og til gengæld spare 12 mia. kr. Det 
er  budskabet fra Martin Gaarn Thomsen, topchef i den 
 internationale servicevirksomhed ISS. 

Hvis 100 mia. kr. offentlige opgaver som f.eks. kantinedrift, 
rengøring, vedligeholdelse af bygninger, parker og veje 
overlades til private servicevirksomheder, så lover ISS, at 
det kan gøres ca. 12 pct. billigere.  

Kilde: Berlingske, 24. august 2014.

ØGET PRODUKTIVITET GIVER MERE VELFÆRD 
FOR PENGENE
Ifølge regeringens eksperter i Produktivitets-
kommissionen er der et stort produktivitetspoten-
tiale i kommunerne. Ifølge kommissionen23 er det 
på mindst 50 mia. kr. På langt sigt er potentialet 
endnu højere, da der også er mulighed for 
løbende innovation og forbedringer – selv i de 
enheder, der i dag er de mest effektive.
 
Regionerne har i perioden 2003-2012 leveret 
produktivitetsforbedringer på omkring 2,3 pct. 
om året. Og også fremadrettet lægger regeringen 
op til, at regionerne skal levere produktivitetsfor-
bedringer på 2 pct. om året. 

Venstre opfordrer ligesom sidste år regeringen til, 
at der fremover fastsættes klare krav om produk-
tivitetsforbedringer i aftalerne om kommunernes 

økonomi i lighed med de krav, som i mange år 
har været en fast del af aftalerne om regionernes 
økonomi. Det vil fremadrettet frigøre midler, som 
kan prioriteres og målrettes efter behov i eksem-
pelvis de årlige kommuneaftaler.

Venstre foreslår, at kommuner og regioner ved 
blandt andet at øge konkurrenceudsættelsen af 
den offentlige sektors opgaver, mere afbureau-
kratisering og lavere sygefravær mv. samlet set 
frigør mindst 1½ mia. kr. allerede i 2015. 

ØGET KONKURRENCEUDSÆTTELSE 
Venstre foreslår - ligesom regeringens egne 
eksperter i Produktivitetskommissionen - at 
 konkurrenceudsætte langt flere skattefinan-
sierede opgaver i kommuner og regioner. For 
erfaringerne viser, at der er et stort besparelses-
potentiale ved konkurrenceudsættelse af offent-
lige opgaver. Desværre er der stadig stor forskel 
på, hvor meget de enkelte kommuner og regioner 
vælger at konkurrenceudsætte. 

Konkurrencen med private virksomheder frem-
mer produktiviteten i den offentlige sektor, og 
flere opgaver bør derfor sendes i udbud. Det var 
de helt centrale budskaber i rapporten om offent-
lig-privat samarbejde fra Produktivitetskommis-
sionen. Det offentlige køber hvert år service-
ydelser for 385 mia. kr., hvoraf kun en fjerdedel 
sendes i udbud. Det offentlige bruger dermed 
omkring 290 mia. kr. uden at vide, om der findes 
bedre og/eller billigere løsninger.24 

Ligesom Produktivitetskommissionen finder 
 Venstre det ikke afgørende, om de skattefinan-
sierede ydelser leveres af offentlige eller privat-
ansatte. Derimod er det afgørende, at der leveres 
den bedst mulige service for pengene.25 

22 Regeringen, Vækstplan DK, februar 2013.
23 Produktivitetskommissionen, Betydeligt potentiale for produktivitetsgevinster i den offentlige sektor, 15. juni 2013.  
24 Produktivitetskommissionen, Offentlig-privat samarbejde, analyserapport 6, februar 2014.
25 Produktivitetskommissionen, Pressemeddelelse 17. februar 2014.
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IKKE ØGET RISIKO MED PRIVATE  
VELFÆRDSLEVERANDØRER

“Men der er ingen garanti for, at alt går godt, hvis bare 
opgaven udføres af det offentlige selv. Uanset hvem – 
 offentlig eller privat – der producerer service, skal opgaven 
være klart beskrevet, og der skal føres løbende tilsyn med 
kvaliteten”, understreger Peter Birch Sørensen.

Kilde: Produktivitetskommissionen,  
Pressemeddelelse 17. februar 2014.

I 2013 konkurrenceudsatte kommunerne samlet 
26 pct. af de udbudsegnede opgaver. Når det 
offentlige og det private arbejder sammen på en 
konstruktiv måde, kan det give store fordele for 
begge sektorer. Det er med til at sikre en bedre 
og mere effektiv offentlig sektor. Samtidig giver 
det grundlag for vækst og nye arbejdspladser i 
det private. Desværre er særligt regionerne gået 
i stå med hensyn til konkurrenceudsættelse i de 
seneste år.

Ifølge DI kan kommunerne samlet set spare op 
til 4 mia. kr. årligt, hvis kommunerne i  højere 
grad trækker på hinandens erfaringer og gode 
eksempler med konkurrenceudsættelse.26 
Mens Dansk Erhverv anslår gevinsten ved øget 
 konkurrenceudsættelse i kommunerne til op til  
9 mia. kr. årligt.27  

Ifølge en analyse fra Dansk Byggeri har kommu-
nerne de seneste år øget konkurrenceudsættel-
sen af vej- og parkopgaver. Analysen viser også, 
at der stadig er et stort potentiale og mulige 
effektiviseringer på mere end ½ mia. kr. årligt, 
hvis kommunerne øger konkurrenceudsættelsen 
af opgaver som vejvedligeholdelse, snerydning og 
vedligeholdelse af parker og grønne områder.28 

KØBENHAVNSKE ÆLDRE MEST TILFREDSE 
MED DE PRIVATE LEVERANDØRER

En undersøgelse fra Københavns Kommune viser, at blot 
41 pct. af de ældre, som modtager praktisk hjælp fra den 
kommunale leverandør, er tilfredse med antallet af hjæl-
pere, der kommer i deres hjem. Omvendt er hele 76 pct. af 
borgerne hos de private leverandører tilfredse.

Kilde: Berlingske, Ældre på stribe vælger privat hjemme-
hjælp, 28. juli 2014.

Inden for de borgernære serviceområder er 
der også et potentiale i øget offentlig-privat 
samarbejde. Kolding Kommune har eksempelvis i 
gennemsnit sparet 36 pct. på timepriserne ved at 
inddrage private leverandører.29 

Uanset om gevinsterne ved at udbyde dele af 
hjemmeplejen til private leverandører i Kolding 
Kommune er tilsvarende i andre kommuner, 
eller om besparelsen blot er det halve, så er der 
næppe tvivl om, at der er et stort effektivise-
ringspotentiale i at inddrage private leverandører 
også på ældreområdet og særligt ved at lære af 
arbejdsgangen hos de private leverandører.30 

PLAN FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSE AF 
JERNBANEN
Den offentlige sektor skal i højere grad spørge til 
prisen. Det gælder også for den kollektive trans-
port. Venstre ønsker at sikre grundlaget for en 
bedre og billigere togdrift for passagertrafikken i 
Danmark. 

Der er aktuelt behov for politisk stillingtagen til 
udbud og krav til togdriften i de kommende år, da 
Transportministeriets nuværende trafikkontrakt 
med DSB udløber med udgangen af 2014.

Venstre foreslår derfor, at der udarbejdes en 
samlet plan, som på en afbalanceret måde og 
i koordination med forbedring og udbygning 
af infrastruktur, elektrificering og fornyelse af 
 materiel gennemfører udbud af jernbanetrafikken 
i et passende antal udbudspakker over en 10-årig 
periode.

26 www.di.dk/kommunefakta
27  Dansk Erhverv, Best practice kan give op til 9 mia. kr. i gevinst,  

august 2014. 

28  Dansk Byggeri, Udlicitering på vej- og parkområdet slår rekord, 28. juli 2014.
29 Besvarelse af KOU alm. del. spørgsmål 77 (2013-2014).
30  Børsen, Skeptisk hjemmeplejer er positiv over udlicitering til det private,  

22. juli 2014.
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31 Beslutningsforslag B19 (2013/14): Forslag til folketingsbeslutning om omkostningstjek i statslige institutioner.
32 Bygningsstyrelsen, Analysen af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København, 2013.
33 Høje-Taastrup Kommune, Staten kan spare milliarder i Høje-Taastrup, november 2013.

BESPARELSER I DSB
Med forslag til finanslov for 2015 har regeringen 
lagt op til at annullere den besparelse på ca.  
300 mio. kr. om året, som VK-regeringen pålagde 
DSB at finde årligt fra 2011 og frem. Besparelsen 
blev udmøntet ved at reducere kontraktbe-
talingen på baggrund af effektiviseringer, så 
be sparelsen ikke førte til dårligere service eller 
højere billetpriser. 

Besparelsen afspejler en afgørelse fra Europa- 
Kommissionen i en statstøttesag vedrørende 
kontrakttilskud til DSB. Afgørelsen fra Europa- 
Kommissionen er retlig bindende. Venstre vil 
derfor fastholde besparelsen i DSB, som i 2015 
beløber sig til 313 mio. kr. 

FLERE STATSLIGE STYRELSER FLYTTES UDEN 
FOR KØBENHAVN
Placering af statslige arbejdspladser kan være  
en katalysator for lokal og regional vækst og 
 job skabelse.

Venstre foreslår derfor, at der foretages 
omkostningsvurdering i udflytningsrelevante 
statslige institutioner og styrelser med henblik 
på at tilvejebringe et solidt økonomisk grundlag, 
der kan indgå som et element i eventuelle ud-
flytningsovervejelser.31 

Der kan være gode faglige argumenter for at 
statslige arbejdspladser, styrelser mv. er placeret 
i København, men hvor det ikke er tilfældet, skal 
det undersøges, om en placering uden for Køben-
havns centrum kan medføre en besparelse. 

Eksempelvis har Bygningsstyrelsen analyseret 
statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i 
 København. Analysen viser, at der efter 10 år 
kan spares mere end 700 mio. kr., hvis en  række 
statslige styrelser blot flyttes til Valby eller 
Ørestaden i mere moderne kontorer, der bedre 
kan udnyttes og opvarmes.32 Ifølge et overslag, 

som Høje- Taastrup  Kommune har lavet, vil der 
med de  samme forudsætninger dog kunne opnås 
mere end en halvering af de nuværende omkost-
ninger, hvis styrelserne i stedet flyttede til Høje- 
Taastrup. Det svarer til en samlet besparelse på 
næsten 3 mia. kr. over ti år.33 

PATIENTERNE SKAL IGEN I CENTRUM
Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vig-
tigste grundpiller i vores velfærdssamfund, og det 
skal fortsætte med at være et af verdens bedste 
og mest veludbyggede.

Venstre ønsker et sundhedsvæsen, der i højere 
grad sætter patienterne over systemet. Sund-
hedsvæsenet er til for patienterne, og det skal 
i højere grad afspejle sig i indretningen af vores 
fælles sundhedsvæsen. Frem for at lade patien-
terne være afhængige af sygehussystemet skal 
sygehussystemet i højere grad være afhængige af 
patienterne.

Alle patienter skal sikres hurtig udredning, hurtig 
behandling og hurtig genoptræning efter lægefag-
lig vurdering. Det skal hverken være uddannelse 
eller størrelsen på pengepungen, der afgør 
patientens plads i køen til f.eks. sygehuset.

Det handler kort sagt om at give patienterne ret-
tigheder til at kunne vælge køen fra, og dermed 
skabe en mere fri og lige adgang til hurtig udred-
ning, behandling og genoptræning. Det kommer 
ikke mindst de borgere til gode, der ikke selv 
har mulighed for at købe sig til et privat tilbud, 
eller ikke selv har overskud og ressourcer til at 
navigere rundt i et stort, komplekst og til tider 
uoverskueligt sundhedsvæsen. Hertil kommer, at 
øget frit valg kan øge kvaliteten og effektiviteten 
i sundhedsydelserne gennem konkurrence. 

Venstre foreslår derfor at udvide og videre-
udvikle patientrettighederne og det frie valg på 
sundheds området.
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Venstre foreslår desuden at styrke indsatsen på 
kræftområdet, og fremlægger nu et udspil til en 
Kræftplan IV samt en række øvrige nye initiativer 
på kræftområdet til gavn for patienterne og deres 
pårørende. Den danske kræftindsats skal op på 
højeste internationale niveau. Vi skal derfor fast-
holde fokus på de gode resultater, der allerede er 
opnået, og samtidig sætte nye ambitiøse mål for 
den danske kræftindsats.

1 mia. kr. i sundhedspulje
Venstre vil i 2015 prioritere 1 mia. kr. ekstra til en 
sundhedspulje udover det, der allerede er prio-
riteret med Aftalen om regionernes økonomi for 
2015 og Aftale om satspuljen for perioden 2015-
2018 til psykiatrien og Aftalen om kommunernes 
økonomi for 2015.34 Venstre prioriterer dermed 
½ mia. kr. mere til sundhedsområdet i 2015 end 
regeringen.35 

Venstres prioritering af sundhedsområdet 
 markerer en fortsættelse af den konsekvente 
og markante prioritering af området, som VK- 
regeringen gennemførte siden 2001.

Kræftplan IV
Kræftbehandlingen fik et markant løft under 
VK-regeringen, og resultatet har været markante 
forbedringer af hele kræftområdet. Flere og 
flere danskere overlever i dag en kræftsygdom, 
behandlingskvaliteten er blevet løftet og pakke-
forløbene har medført kortere ventetid og bedre 
sammenhæng i udrednings- og behandlingsfor-
løbet. Det har krævet en enorm og anerkendel-
sesværdig indsats fra sundhedsvæsenets mange 
dygtige medarbejdere.

Vi er nået langt på kræftområdet – men vi er 
desværre langt fra i mål. Danmark har endnu 
ikke indhentet de øvrige nordiske lande, når 
det gælder kræftoverlevelsen. Ventetiderne på 
kræftbehandling er forbedret, men de er fortsat 
for lange. Det er ikke godt nok.

Godt 15 år efter den første kræftplan36 er det nu 
på tide at iværksætte et nyt planlægningsarbejde 
med en Kræftplan IV37 med fokus på kapacitet og 
kvalitet.

Kræftplan IV skal sikre, at sundhedsvæsenet 
på alle niveauer er gearet til de kommende års 
udfordringer og muligheder på kræftområdet.

Venstre foreslår derfor en styrket indsats på 
kræftområdet med en Kræftplan IV samt en 
 række øvrige nye initiativer på kræftområdet til 
gavn for patienterne og deres pårørende.

Der er behov for, at kræftområdet hurtigt  bliver 
styrket. Venstre sikrer en væsentlig opprioritering 
af kræftområdet allerede i 2015, og afsætter 
derfor yderligere 380 mio. kr. Forslaget finan-
sieres inden for Venstres sundhedspulje på i alt  
1 mia. kr. i 2015.

34  Aftale om regionernes økonomi for 2015, juni 2014; Aftale om 
 satspuljen for perioden 2015-2018 til psykiatrien, juni 2014;  
Aftalen om kommunernes økonomi for 2015, juni 2014.

35 Regeringen, Jo før – jo bedre, august 2014.

36 Kræftplan I er fra 2000, Kræftplan II fra 2005 og Kræftplan III fra 2010.
37 Venstre, Kræftplan IV, september 2014.
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38 Venstre, Patienten skal igen i centrum, september 2014.

Styrkede patientrettigheder
Regeringen har forringet patienternes adgang til 
hurtig behandling – ikke for at spare penge, men 
fordi regeringens modstand mod privathospitaler 
vejer tungere end patienternes rettigheder og 
valgfrihed. Forringelsen af det udvidede frie 
sygehusvalg betyder, at en stor gruppe patienter i 
dag kan komme til at vente op til dobbelt så lang 
tid på behandling som hidtil.

Venstre vil igen sætte patienten i centrum og har 
derfor fremlagt et sundhedspolitisk oplæg38, der 
på en række områder skal styrke patienternes 
rettigheder og udvide det frie valg på sundheds-
området.

STYRKEDE PATIENTRETTIGHEDER  
OG MERE FRIT VALG

   Patienterne skal have en reel ret til hurtig udredning.

   Alle skal igen have ret til hurtig behandling inden for  
30 dage.

   Ligestilling af patienternes rettigheder i EU og i Danmark. 
Dvs. straksbehandling af ambulante behandlinger. 

   Udvidet frit valg og ret til hurtig genoptræning inden  
for syv dage.

   Styrkede rettigheder for patienter med psykiske 
 sygdomme til hurtig behandling og udredning. 

Forebyggelse af fejlmedicinering  
– og mere sundhed for pengene
Vi skal være bedre til at forebygge fejlmedicine-
ring. Medicineringsfejl står på toppen af listen 
over utilsigtede hændelser i sundhedssektoren. 
Det er dyrt for samfundet, og det har store men-
neskelige omkostninger. Derfor skal vi sikre en 
bedre medicinhåndtering ved at bruge apoteks-
personalets kompetencer på medicinområdet 
bedre, og dermed en bedre sikkerhed for den 
enkelte borger.

APOTEKER SKAL FOREBYGGE 
 FEJLMEDICINERING

   Medicingennemgang for borgere over 65 år der bruger 
mere end 5 slags lægemidler.

   Bedre rådgivende hjælp til nye patienter med type  
2-diabetes og patienter med forhøjet blodtryk.

   Medicingennemgang for særligt udsatte f.eks. visse 
patienter med psykiske sygdomme.

Forslagene skal finansieres inden for apoteker-
sektoren. Venstre foreslår, at forslagene 
indgår i de kommende forhandlinger om en ny 
 apotekerlov.

KRÆFTPLAN IV

   Analyse af fremtidens behov på kræftområdet, så 
 planlægningen af kræftbehandling styrkes.

   Indførelse af en patientansvarlig læge, så der skabes bedre 
sammenhæng i patientforløbene, færre svigt i overgangene 
og bedre kvalitet i behandlingen.

   National handlingsplan der kan støtte udviklingen af mere 
målrettet, personlig medicin, så patienterne får en så 
effektiv og skånsom behandling som muligt.

   Styrket smertelindrende indsats for uhelbredeligt  
syge børn.  

   Tidligere og mere effektiv opsporing af kræft samt øget 
kapacitet. 

   Større erfaringsudveksling med udenlandske kræft - 
 eks perter om fx bedste kliniske praksis.

   Højere og mere ensartet kvalitet i kræftbehandlingen på 
tværs af sygehuse og regioner. 

   Gennemgang af forløbspakker og kliniske retningslinjer 
på de områder, hvor der i Danmark er en overdødelighed i 
forhold til sammenlignelige lande.
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BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE

   Et udgiftsstop. Venstre vil hellere sikre flere arbejdsplad-
ser ved at sætte skatter og afgifter ned end på forhånd at 
forpligtige sig til at gøre den offentlige sektor endnu større.

   En moderne offentlig sektor. Venstre vil sikre, at den 
offentlige sektor går længere på literen, så der kan frigøres 
midler til nye prioriteringer.

   Øget konkurrenceudsættelse. Venstre vil i 2015 frigøre  
1½ mia. kr. ved bl.a. at spørge til prisen.

   Besparelser i DSB. Venstre foreslår at fastholde den 
 besparelse, som blev pålagt DSB i 2011, og som regeringen 
har annulleret på forslag til finanslov for 2015.

   Patienterne skal igen i centrum. Venstre vil udvide og 
videreudvikle patientrettighederne og det frie valg på 
sundhedsområdet.

   Styrket indsats på kræftområdet. Venstre har fremlagt 
udspil til en Kræftplan IV. Den danske kræftindsats skal op 
på højeste internationale niveau.  

   Fortsat prioritering af sundhedsområdet. Venstre vil i 
2015 prioritere 1 mia. kr. ekstra til en sundhedspulje.

ØVRIGE SUNDHEDSPRIORITERINGER

   Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter.

   Styrkelse af mund- og tandpleje hos bebore i ældre- og 
plejeboliger med mange hjælpeforanstaltninger.

   10 mio. kr. til en styrket indsats for unge med hash- 
psykoser, samt forebyggelse særligt i regi af erhvervs-
skoler for at få unge med hashmisbrug tilbage på 
uddannelsessporet.

   En særlig indsats for børn og unge af forældre med 
 psykiske lidelser, samt forældreuddannelser til forældre 
med psykisk syge børn.

   Øget kvalitet i alkoholbehandlingen.

Forslagene finansieres af satspuljen.



24

4. ØGET VELSTAND OG FLERE 
PRIVATE ARBEJDSPLADSER 

Venstre ønsker et velstående samfund, hvor vores 
velstand og dermed også vores velfærd fortsat 
kan udvikles, og hvor alle danskere får del i vækst 
og velstand. Et Danmark med en sund økonomi i 
vækst og balance.

Dansk økonomi blev hårdt ramt af den interna-
tionale økonomiske krise i 2008. Også hårdere 
end mange andre lande. VK-regeringen gennem-
førte derfor en lang række kriseinitiativer, som 
bidrog til at holde hånden under beskæftigelsen i 
de svære kriseår.

Men selvom den internationale økonomiske krise 
har fortonet sig i mange andre lande, er det 
fortsat ikke lykkedes Danmark at komme tilbage 
på sporet. Dansk økonomi sakker bagud. 

Der er fortsat behov for, at vi sætter vækst og 
beskæftigelse på dagsorden. Venstre vil derfor 
prioritere tiltag, som bidrager til en holdbar 
vækst og en høj beskæftigelse. 

SKATTEN SKAL NED, SÅ VÆKSTEN KOMMER OP
De høje danske skatter og afgifter sætter sig 
 direkte i dårlig konkurrenceevne, fordi det 
betyder høje omkostninger for danske virksom-
heder, når de skal konkurrere på det globale 
marked – ikke kun mod lavlønslande i Asien og 
Øst-europa – men også mod vore naboer i eksem-
pelvis Sverige og Tyskland, som har betydeligt 
lavere skatter og afgifter end os. 
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En international undersøgelse placerer Danmark 
helt uden for top-100, når man kigger på, hvor 
positivt skatteniveauet påvirker incitamenterne 
til at arbejde og investere.39  

Vores høje skatteniveau betyder, at danske 
virksomheder sender arbejdspladser ud af landet, 
fordi omkostningerne ved at drive virksomhed i 
Danmark er for høje. Det koster ikke kun på be-
skæftigelsen, men også på muligheden for fortsat 
at finansiere vores fælles velfærd med gode 
hospitaler, skoler og plejehjem. 

Regeringen vil gøre den offentlige sektor endnu 
større. Det vil Venstre ikke. Vi vil i stedet 
 investere pengene i skattelettelser. For i de 
 kommende år er det vigtigere at sætte skatten 
ned end at lade de offentlige udgifter stige år 
efter år. Vi har ikke råd til at lade være.

5 MIA. KR. TIL SKATTELETTELSER I 2015
I Venstres finanslovsudspil for 2015 foreslår vi en 
lang række omprioriteringer, som giver plads til 
et råderum på 5 mia. kr. til at lette skatter og af-
gifter. Det er et første skridt i den rigtige retning, 
men der er behov for at tage yderligere skridt i 
de kommende år. 

Venstre foreslår derfor med finanslovsudspillet for 
2015 at videreføre den succesfulde BoligJob-ord-
ning og afskaffe den skadelige NOx-afgift. 

Derudover vil Venstre gennemføre målrettede 
skatte- og afgiftslettelser på områder, hvor afgif-
terne både er en økonomisk og en administrativ 
byrde for virksomhederne. Derfor afsættes 275 
mio. kr. til at aflyse den planlagte stigning i for-
brugsafgifterne i 2015 samt 250 mio. kr. til en sa-
nering i punktafgifter. Og i lighed med tidligere år 
afsættes en pulje på 50 mio. kr. målrettet 
turisme erhvervet – eksempelvis til lempelser af 
energiafgifter. 

SKATTELETTELSER I 2015

Det resterende råderum til skattelettelser 
 prioriteres ikke på nuværende tidspunkt, men 
målrettes initiativer, der sikrer, at det bedre 
kan betale sig at arbejde, og som styrker dansk 
konkurrenceevne ved at sænke virksomhedernes 
omkostningsniveau, så der skabes flere danske 
 arbejdspladser. Det skal endvidere ses i for-
længelse af Venstres JobReform. 

BOLIGJOB-ORDNINGEN SKAL REDDES
Med finanslovforslaget for 2015 lægger regeringen 
op til en afskaffelse af den succesfulde BoligJob- 
ordning. Det er en stor fejl.

Danskerne er begejstrede for BoligJob-ordningen. 
Både i 2012 og 2013 har mere end 500.000 dan-
skere benyttet sig af ordningen, og ifølge Dansk 
Byggeri har ordningen skabt 5.000 arbejdspladser 
særligt i små og mellemstore virksomheder. 

BoligJob-ordningen giver ikke bare en hjælpende 
hånd til travle familier, der bruger fradraget til at 
få råd til børnepasning eller rengøring. Ordningen 
bidrager også til, at sort arbejde og gør-det-selv-
arbejde bliver hvidt arbejde, som der svares 
moms og skat af. 
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Anm: Provenuerne er opgjort efter tilbageløb og adfærd.

39 World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2014-2015, september 2014. 
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Derudover bidrager BoligJob-ordningen også 
til den grønne omstilling. Sidste år blev knap 
hver tredje af de renoveringsarbejder, der blev 
 gennemført via BoligJob-ordningen, brugt på 
energibesparende tiltag. Det svarer til, at godt 
11.000 boliger f.eks. fik foretaget hulmursisole-
ring,  iso leret tag eller skiftet vinduer40, så Bolig-
Job-ordningen er et vigtigt redskab til, at helt 
almindelige danskere kan gøre deres for et grønne 
og mere energieffektivt Danmark.  

Endelig er BoligJob-ordningen med til at holde 
hånden under mange arbejds- og praktikpladser i 
bygge- og anlægsbranchen, der har været presset 
hårdt af krisen. 

Venstre vil derfor videreføre BoligJob-ordningen i 
2015 og afsætter i 2015 1.375 mio. kr. hertil efter 
tilbageløb og adfærd. 

AFSKAFFELSE AF NOX-AFGIFTEN
De høje danske energiafgifter koster konkurren-
ceevne og danske arbejdspladser. Med Vækst-
aftalerne i 2013 og 2014 har Venstre sikret lavere 
energiafgifter for danske virksomheder. Men vi er 
ikke i mål endnu.

For med finansloven for 2012 valgte regeringen 
sammen med Enhedslisten at femdoble NOx- 
afgiften til ca. 25 kr. pr. kg. Det skubber arbejds-
pladser og eksportindtægter til udlandet, når 
danske energitunge virksomheder rammes af den 
høje danske NOx-afgift.

NOx-afgiften er desuden et eksempel på en 
energiafgift, som især har til formål at finansiere 
offentlige udgifter, frem for at bidrage nævne-
værdigt til miljøforbedringer. Blandt andet risi-
kerer virksomhederne at miste ordrer til mindre 
energieffektive udenlandske virksomheder med 
højere miljøbelastning til følge. 

Venstre foreslår derfor helt at afskaffe NOx- 
afgiften, så vi sikrer produktion og arbejdspladser 
i Danmark. Der afsættes i 2015 390 mio. kr. hertil 
efter tilbageløb og adfærd42.

AFLYSNING AF STIGNINGEN I 
 FORBRUGSAFGIFTERNE I 2015
Til nytår forhøjes en lang række forbrugsafgifter 
på blandt andet chokolade, nødder, kaffe og vin. 
Det betyder dels store administrative udgifter 
for mange produktionsvirksomheder, som skal 
tilpasse deres produktionsapparat, og dels vil 
danskerne mærke de højere afgifter, når de køber 
deres dagligvarer.

En yderligere forhøjelse af de i forvejen høje 
danske forbrugsafgifter øger tilskyndelsen til 
at grænsehandle og sender omsætning ud af 
Dan-mark. Med Vækstaftalen fra 2013 lykkedes 
det Venstre at komme i mål med en grænse-
handelspakke, som afskaffede sodavandsafgiften 
og nedsatte ølafgiften. Samtidig fik vi afskaffet 
indekseringen af ølafgiften frem til 2020. 
 Desværre fik vi ikke aflyst hele den indeksering 
af forbrugsafgifterne, som var en af de tidsler, 
Venstre måtte acceptere for at få gennemført 
reelle skattelettelser for knap 8 mia. kr. i Skatte-
aftalen fra 2012.

Venstre foreslår derfor at aflyse den kommende 
indeksering af forbrugsafgifterne i 2015 – til 
gavn for både forbrugere og virksomheder. Det 
skønnes at lette skatter og afgifter med omkring 
275 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd.
 
SANERING I PUNKTAFGIFTER
Hvert år opkræver det offentlige ca. 900 mia. 
kr. i skatter og afgifter. Ofte er det dog ikke kun 
selve skatten eller afgiften, der belaster borgere 
og virksomheder. Der er også en betydelig admi-
nistrativ byrde. Det gælder især punktafgifter, 
som virksomhederne kan bruge uforholdsmæssigt 
mange ressourcer på at registrere og betale i 
forhold til det beskedne provenu, som efter-
følgende kommer i statskassen. 

Særligt på fødevare- og miljøområdet er der et 
virvar af ofte ulogiske og forældede punktafgifter. 

40 Dansk Byggeri, Barometer, nr. 6, 5. årgang, august 2014.
42 Besvarelse af SAU nr. 293 af 26. februar 2014.
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Det er tid til sund fornuft. Der skal ikke opkræves 
afgifter, hvor de administrative udgifter for 
virksomhederne er unødigt høje i forhold til det 
provenu, som afgifterne rent faktisk indbringer.

Venstre foreslår, at der afsættes en ramme på 
250 mio. kr. i 2015 til at lette og rydde op i punkt-
afgifterne. 

ET SKATTE- OG BYRDESTOP GIVER DANSKERNE 
TRYGHED OG SIKRER ARBEJDSPLADSER
Regeringen har erstattet skattestoppets 
tryghed under VK-regeringen med en ufrugtbar 
zigzag-kurs. Der tegner sig et mønster af en 
regering, der hæver skatter og afgifter sammen 
med Enhedslisten, og sænker skatter og afgifter 
sammen med Venstre. 

Det skaber usikkerhed for danske forbrugere og 
virksomheder i en tid, hvor der er hårdt brug for 
det modsatte. For når skatten går op, går konkur-
renceevnen ned – og det er ikke, hvad Danmark 
har brug for. 

Venstre vil derfor gennemføre et skatte- og 
byrde stop. Udover det velkendte skattestop, 
så indebærer byrdestoppet desuden, at det 
skal være slut med at pålægge virksomhederne 
eks-tra byrder, som belaster deres konkurren-
ceevne. Så udover, at skattestoppet forhindrer 
stigninger i skatter og afgifter, er byrdestoppet et 
stop for stigning i andre økonomiske byrder.    

Danskerne kan trygt stole på, at hvis Venstre igen 
får regeringsmagten, så vil det være slut med 
at hæve skatter og afgifter. Det skal ikke være 
dyrere at være dansker. Det skal ikke være dyrere 
at drive virksomhed. 

Tværtimod er det vores mål at sænke skatten, så 
Danmark kan blive konkurrencedygtigt og et mere 
attraktivt land at investere i. Sådan sikrer vi flere 
danske arbejdspladser. 

LETTERE AT DRIVE VIRKSOMHED
Regler og administrative byrder tager tid og res-
sourcer fra det, virksomhederne er bedst til: At 
udvikle nye produkter og tjenesteydelser og deri-
gennem skabe større indtjening. Ved at reducere 
de administrative byrder for erhvervslivet kan vi 
frigøre tid og ressourcer, som virksomhederne 
kan bruge til at øge deres indtjening og skabe 
flere arbejdspladser i Danmark.
 
Erhvervslivets administrative byrder steg i 2013 
og udgør samlet en økonomisk byrde svarende til 
29,1 mia. kr.43 På bare to år er Danmark dumpet 
fra en 5. til en 19. plads på DIs globale indeks 
for erhvervslivets administrative byrder.44 Denne 
tilbagegang vidner om, at det er helt afgørende 
at reducere de administrative byrder og luge ud i 
reglerne. 

Derfor har Venstre i september offentliggjort et 
erhvervspolitisk udspil “Lettere at drive virk-
somhed i Danmark”, som indeholder en række 
konkrete initiativer, der skal lette virksomheder-
nes administrative byrder og sikre vækst og flere 
arbejdspladser. 

En del af disse initiativer retter sig mod små og 
mellemstore virksomheder, da disse virksom-
heder relativt set rammes hårdere af administra-
tive byrder. 

43 Erhvervs- og vækstministeriet, Redegørelse om erhvervslivet og reguleringen 2013, maj 2014.
44  I DIs Globaliseringsredegørelse for 2012 lå Danmark på en 5. plads, når det gjaldt administrative byrder.  

I DIs Globaliseringsredegørelse for 2014 var Danmark dumpet ned på en 19. plads. 
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LETTERE AT DRIVE VIRKSOMHED

 LAVERE SKATTER OG AFGIFTER
1.  Skatte- og byrdestop.

2.  Aflys stigning i forbrugsafgifter i 2015.

3.  Oprydning og lempelse af punktafgifter.

4.    Bedre rammer for generationsskifte i familieejede  
virksomheder.

FÆRRE ADMINISTRATIVE BYRDER
5.    Erhvervsrettet lovgivning skal kun træde i kraft  

to gange årligt.

6.    Erhvervslivets administrative byrder lettes med  
10 pct. inden 2020.

7.  Uafhængigt råd skal vurdere ny lovgivning.

STYRKET KONKURRENCEEVNE
8. Konkurrencebarometer.

9. Vækstvurdering af ny lovgivning mv.

10. Solnedgangsklausuler på erhvervsrettet lovgivning.

11. Meld-en-regel.

INDSATS MOD OVERIMPLEMENTERING
12.  Analyse af omkostninger ved dansk  

overimplementering af EU-regler.

13. Nabotjek af erhvervsrettet lovgivning.

14. Retningslinjer mod overimplementering.

15. Fokus på minimumsimplementering.
 

FÆRRE REGLER OG MINDRE BUREAUKRATI  
I KOMMUNERNE
Administration, byrder, bøvl og bureaukrati tager 
enormt meget tid fra den offentlige sektors 
kerneydelse – at levere velfærdsservice af høj 
kvalitet. 

Venstre foreslår derfor, at Indenrigsministeriet 
skal iværksætte en kortlægning af de administra-
tive byrder, som kommunerne er pålagt fra de 
forskellige ministerområder. De relevante mini-
sterier skal efterfølgende udarbejde prioriterede 
forslag til at reducere den administrative byrde 
med 15 pct. i 2020. 

Derudover skal nye regler rettet imod kommuner 
og regioner – i lighed med nye regler rettet 
mod erhvervslivet - kun træde i kraft to gange 
årligt. Det vil gøre det lettere for personalet 
i den offentlige sektor at holde sig ajour med 
 lovgivningen.

DANMARK I BALANCE
Venstre ønsker et Danmark i balance. Der skal 
være vækst, beskæftigelse og udviklingsmulig-
heder i hele landet uanset postnummer og 
afstand til vandkanten. 

Ligesom i mange andre lande, så foregår der 
også i Danmark en vandring af folk fra land 
til by for at bo og arbejde. Den internationale 
økonomiske krise har øget den negative udvik-
ling. Og udflytningen af især arbejdsintensive 
industrivirksomheder til udlandet er gået hårdt 
ud over bosættelsen og beskæftigelsen i de tyndt 
befolkede egne af landet.

For at vende den negative udvikling har landdi-
strikterne brug for særlige muligheder til at skabe 
vækst og udvikling. Venstre vil derfor sikre mere 
frihed og udviklingsmuligheder i landdistrikterne 
ved blandt andet at liberalisere planloven og 
styrke vilkårene for vigtige erhverv i landdistrik-
terne som landbrug, fødevarer og turisme. 

Venstre indgik i foråret sammen med regeringen 
aftaler om vækstplaner for henholdsvis fødevarer 
og turisme. Derudover havde Venstre også fokus 
på yderområderne, da vi i juni indgik en aftale 
om regeringen om Vækstpakke 2014.

Samlet set lykkedes det Venstre at sikre over 
400 mio. kr. i perioden 2014-2020 til en række 
initiativer, der skal bidrage til at skabe vækst og 
gøre det attraktivt at arbejde i yderområderne til 
gavn for både virksomheder og borgere.45  

Aftalerne var et skridt i den rigtige retning, men 
de gik desværre ikke langt nok, hvis vi skal sikre 
bedre vilkår for beskæftigelse og vækst i land- og 
yderkommunerne.

45 Aftale om en vækstpakke, juni 2014.
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Det er blandt andet afgørende, at vi fortsat for-
bedrer konkurrencen for både turisme erhvervet 
og fødevare- og landbrugssektoren, så dansk 
turisme kan få del i den fremtidige globale turis-
mevækst, og så vi kan indfri vækstpotentialet i 
fødevare- og landbrugssektoren. Det vil komme 
hele Danmark og i særdeleshed landdistrikterne 
til gode. 

Venstre har i det følgende en række konkrete 
forslag, der skal skabe vækst og arbejdspladser 
i dele af Danmark, der oplever tilbagegang og 
kæmper med at komme fri af krisen. Udviklingen 
skal vendes ved at give friere rammer til udvikling 
under ansvar. 

ET DANMARK I BEDRE BALANCE

    Planloven liberaliseres. Planloven begrænser i dag 
 mange virksomheder i at vokse og skabe vækst og 
arbejdspladser, selvom kommunalbestyrelsen reelt 
gerne vil give tilladelse. Venstre foreslår derfor at lempe 
planloven ved at give kommunerne større frihed til at 
træffe egne beslutninger om planlægning. Bl.a. ved at 
give bedre udviklingsmuligheder i kystnærheds-zonen og 
strand beskyttelseslinjen. 

    Omkostningsvurderinger af udflytningsrelevante 
 statslige institutioner. Venstre foreslår, at der ud-
arbejdes retningslinjer for at gennemføre omkostnings-
vurderinger i udflytningsrelevante statslige instituti-
oner, der skal anvendes i forbindelse med planlagte 
 omstruktureringer.

    Arbejdsgruppe for landdistrikterne. Venstre foreslår, 
at der nedsættes en arbejdsgruppe med eksperter i 
landdistrikter, der bl.a. skal lave et nabotjek af vækst-
fremmende initiativer i andre lande.

    Generationsskifteordning i fiskeri og landbrug. Både 
fiskeri- og landbrugssektoren står over for generations-
skifter i de kommende år. For at lette generationsskifter 
i både landbrugs- og fiskerierhvervet foreslår Venstre at 
etablere en selvfinansierende generationsskifteordning 
for fiskeri og landbrug. 

    Mere frihed til kommunerne. Pensionister kan i dag 
benytte sommerhuse til helårsbeboelse, hvis de har ejet 
sommerhuset i otte år. Venstre vil give kommunerne 
frihed til at fastsætte lavere krav eller helt fjerne kravet 
til længden af ejerskabet, så pensionister kan få ret til at 
bruge sommerhuse til helårsbeboelse tidligere.

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I FØDEVARE- OG 
LANDBRUGSSEKTOREN 
Der er et betydeligt vækstpotentiale i fødevare-  
og landbrugssektoren. Det vurderes, at der kan 
skabes op mod 25.000 nye job i den danske 
 fødevaresektor, og eksporten kan øges med 
50 mia. kr. i 202046 med en mere fleksibel regu-
lering af landbruget og stabile rammevilkår for 
fødevaresektoren.

Derfor er det nødvendigt, at vi nytænker de 
sidste 25 års generelle regulering af landbruget. 
Landbruget skal have friere rammer til at øge 
produktionen uden at skade miljø og naturen. 
Vi skal sikre en bæredygtig udvikling med frihed 
under ansvar.

Danske svineproducenter er underlagt strengere 
regler for produktion af slagtesvin, end EU 
tillader. De såkaldte harmonikrav for slagtesvin. 
Venstre vil forbedre konkurrencevilkårene for de 
danske svineproducenter ved at lade dem have 
flere dyr per hektar jord op til det tilladte niveau 
i EU. Det vil øge svineproduktionen i Danmark, 
skabe vækst for landmændene og arbejdspladser 
på slagterierne og i afledte erhverv. Ifølge Finans-
ministeriet vil den højere svineproduktion øge 
eksporten med 2,2 mia. kr. og sikre ca. 2.000 nye 
arbejdspladser47.  

I løbet af efteråret vil Venstre desuden præsen-
tere et fødevarepolitisk oplæg, der skal fremme 
vækst og arbejdspladser i fødevare- og landbrugs-
sektoren.

46 Vækstteam for Fødevarer, Anbefalinger, maj 2013.
47 Besvarelse af FiU nr. 341 af 26. juni 2014. 
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BEDRE RAMMEVILKÅR FOR TURISMEN
Turismen er vigtig for Danmark. Den sikrer vækst 
og arbejdspladser og er en central vækstmotor i 
mange yderområder. Derfor skal vi sikre de bedst 
mulige rammevilkår for turismen.

Med aftalen om vækstpakke i 2014 sikrede 
Venstre, at turismen blev styrket ved at afsætte 
20 mio. kr. i 2016 og 2017 til en ekstraordinær 
markedsføring af danske kyst- og naturområder 
i udlandet for blandt andet at sikre flere tyske 
turister til Danmark.
 
Derudover sikrede Venstre, at der fremover vil 
være fuld momsafløftning for virksomheders 
udgifter til hotelovernatninger. 
 
Med Venstres finanslovsudspil afsættes en pulje 
på yderligere 50 mio. kr. i 2015 til styrkelse af 
dansk turismes konkurrenceevne ved målrettet 
at sænke skatter og afgifter. Det kan eksempelvis 
være lempelse af energiafgifter og grundskylds-
promillen for campingpladser, nedsættelse af el-
afgiften for forlystelser eller lavere el-varmeafgift 
for sommerhuse.

TRANSPORTPOLITIK I BALANCE
Venstre ønsker en transportpolitik i balance. 
Trafikale investeringer skal komme alle dele af 
landet til gode, og såvel kollektive som indivi-
duelle transportformer skal være til rådighed 
for  borgere og erhvervslivet. Den holdning deler 
 regeringen desværre ikke, for regeringen deler 
ikke sol og vind ligeligt mellem kollektive og 
individuelle transportformer. 

Regeringen har investeret fem gange mere i 
baneprojekter og kollektiv trafik end i vejnettet. 
VK-regeringen derimod førte en transportpolitik 
i balance, hvor pengene blev fordelt ligeligt 
mellem vej og bane til fordel for hele landet. 

VK-regeringen investerede i alt godt 135 mia. kr. i 
infrastruktur, hvoraf der blev brugt 30 mia. kr. på 
både veje og baner. Dertil kom investeringer for 
knap 72 mia. kr. i projekter som MetroCity-ringen 
og Femern-forbindelsen.

Venstre vil fortsat have et Danmark og en 
transportpolitik i balance, og derfor skal der 
i fremtiden balanceres mere ligeligt mellem 
investeringer i vejprojekter og kollektiv trafik, når 
Infrastrukturfondens midler skal udmøntes. 

FORSKNING DER SKABER ARBEJDSPLADSER 
Danmark er et af de lande, der rangerer højest, 
når det kommer til investeringer i forskning. Det 
er afgørende, fordi forskning af høj kvalitet be-
tyder, at erhvervslivet kan udvikle nye produkter 
og tjenesteydelser og sikre fremtidens arbejds-
pladser. Samtidig er det nødvendigt at sikre, 
at pengene bruges bedst muligt – også når det 
gælder forskning. 

Med finansloven for 2015 ønsker Venstre at 
målrette over 600 mio. kr. til forskning, der 
skaber danske arbejdspladser. Det skal blandt 
andet finde sted ved en tættere kobling mellem 
forskningsmiljøer og virksomheder, så forsknings-
midlerne understøtter vækst og jobskabelse. 

Forskning på styrkeområder
Venstre ønsker eksempelvis, at der fremover 
satses mere på forskning inden for teknisk 
videnskab, fødevarer og biomedicin. Inden for 
disse områder har Danmark nemlig helt åbenlyse 
styrke positioner, som vi skal turde prioritere 
mere i fremtiden. 

Derfor ønsker Venstre at tilføre midler til 
forskning og talent- og eliteudvikling inden for 
de  teknisk-, natur- og sundhedsvidenskabelige 
områder. Det kan blandt andet finde sted ved 
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ansættelse af forskere i delte stillinger mellem 
universiteter og erhvervsliv. 

Venstre ønsker også at prioritere oprettelsen 
af et Center for Materialeforskning, der skal 
 arbejde med erhvervsrelevant og problemløsende 
 forskning. 

Derudover vil Venstre prioritere to-årige 
landdistriktsvækstpiloter, afsætte midler til 
et forskningsprojekt om Skjern Ålaksen og 
styrke INNO+-partnerskaber om klimakoen/den 
 ressourceeffektive ko som opfølgning på Task 
Force Kvæg. Venstre vil også styrke BigScience-
indsatsen for at skaffe danske ordrer fra ESS 
centeret i Lund.  

Ligeledes ønsker Venstre at tilføre flere midler 
til Fonden for Entreprenørskab, Young Enterprise 
Danmark, og dermed styrke undervisningen i 
iværksætteri i hele det danske uddannelses-
system fra folkeskole- til forskerniveau. 

Endelig ønsker Venstre at give mulighed for 
at omfordele midler fra ph.d.- til postdoc.- 
studerende. I dag optager danske universiteter 
ca. 2.400 ph.d.-studerende årligt. Venstre ønsker 
at give universiteterne større fleksibilitet, 
sådan at de kan konvertere midler fra ph.d.- til 
postdoc.-studerende, hvis det kan fastholde og 
udbygge forskningskompetencen på universiteter-
ne, sådan at samfundet får størst mulig gavn af 
vores investering i forskning. 

Udover at disponere forskningsreserven vil 
Venstre blandt andet frigøre midler til initiati-
verne ved at reducere bevillingen til Det Frie 
Forskningsråd samt reducere antallet af uddan-
nelsespladser på humaniora. 

Ny teknologi mod type 1 diabetes
Venstre ønsker at styrke forskningen i kunstig 
bugspytkirtelteknologi. Denne teknologi kan 
give mennesker med type 1 diabetes et normalt 
liv, spare betydelige beløb på det offentlige 
sundhedsbudget og skabe arbejdspladser og øko-
nomisk vækst i Danmark. 

Derfor vil Venstre tilføre midler til Dansk Diabetes 
Akademi, der forsker i kunstig bugspytkirteltek-
nologi. Det skal ske via samfinansiering mellem 
offentlige og private midler. En tilførsel af nye 
midler kan sikre, at udviklingen af teknologien 
kan fremskyndes og dermed tidligere komme 
danske patienter til gode.

STYRKET OG MÅLRETTET  
FORSKNINGSINDSATS

    Forskning der skaber arbejdspladser. Styrke forskning 
inden for teknisk videnskab, fødevarer, produktion, 
entreprenørskab og biomedicin med 200 mio. kr.

   Styrke forskning i kunstig bugspytkirtel teknologi. 
Teknologien kan give mennesker med type 1 diabetes et 
normalt liv. 

   Viden om kystturisme skal føres ud i livet. Anbefalin-
gerne fra forskningen i kystturisme skal følges op.

   Vækst i Landdistrikterne. Landdistriktsvækstpiloter, 
der kan sikre, at højtuddannede kommer ud i virksom-
hederne og bidrager til at realisere virksomhedernes 
vækstpotentiale.

   Anvendt viden styrker vækst og eksport i kvægbruget. 
Opfølgning på INNO+-partnerskaberne i forlængelse af 
Task Force Kvægs anbefalinger.
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STYRKET FORSKNING OG UDVIKLING AF NYE  
OG MERE EFFEKTIVE BEHANDLINGSFORMER
Danmark har en række styrkepositioner inden 
for blandt andet lægemidler, hjælpemidler og 
medicoteknisk udstyr. Hvis Danmark fortsat 
skal være førende i forskning og udvikling inden 
for sundhedsområdet, er der behov for mere 
offentlig privat samarbejde om både forskning og 
udvikling. Dette vil også styrke vækstvilkårene for 
danske sundheds- og velfærdsvirksomheder.

Én national indgang til kliniske forsøg
Det er afgørende, at Danmark fastholder og 
udvikler sin internationale førerposition inden for 
klinisk forskning. Klinisk forskning er en forudsæt-
ning for udviklingen af nye og bedre lægemidler 
og mere effektive behandlingsmetoder. Derud-
over er klinisk forskning med til at skabe mere 
sundhed, vækst og arbejdspladser i Danmark.

Danmark er ikke større, end at det burde være 
muligt at skabe én samlet indgang for kliniske 
forsøg. En samlet indgang vil øge overskuelig-
heden for både virksomheder og sundhedsper-
sonale, forbedre patientrekrutteringen og dermed 
lette processen med igangsættelse af kliniske 
forsøg.

De fem regionale indgange for virksomhederne 
kaldet ”Én indgang”, skal derfor erstattes af én 
national indgang for virksomheder, der ønsker at 
gennemføre kliniske forsøg med lægemidler og 
medicoudstyr. Det skal sikre et bedre samarbejde 
og en bedre patientrekruttering på tværs af 
landet, ligesom det bidrager til øget vækst og 
arbejdspladser.

Fokus på de administrative omkostninger
I anbefalingerne fra Vækstteam for sundheds- og 
velfærdsløsningerne fremgår det, at hovedparten 
af omkostningerne i forbindelse med udviklingen af 
et lægemiddel er relateret til de kliniske forsøg.

For at sikre, at det er attraktivt for virksomhe-
derne at gennemføre kliniske forsøg, og dermed 
færdigudvikle nye og bedre lægemidler, medico-
udstyr mv., skal der fokus på de administrative 
omkostninger. De administrative omkostninger i 
forbindelse med kliniske forsøg skal kortlægges og 
opgøres, og der skal udarbejdes en handlingsplan 
for, hvordan de kan nedbringes. 

Klinisk forskning i praksissektoren
Forskningen i hele patientforløb skal styrkes med 
inddragelse af både primærsektoren, kommunerne 
og sekundærsektoren.

Derudover skal der udarbejdes en handlingsplan, 
der sikrer, at praksissektoren i højere grad får 
mulighed for at deltage i og udføre forsknings-
projekter, kliniske forsøg og bidrage med patient-
rekrutteringen inden for især kronikerområdet.

Flere delestillinger og post.doc.
Der skal opstilles konkrete forpligtende mål for 
antallet af delestillinger i de enkelte regioner, så 
flere ansatte i sundhedsvæsenet får mulighed for 
at deltage i forskningsprojekter sideløbende  
med det kliniske arbejde. Derudover skal der 
 øre mærkes ressourcer i bevillingerne til 
uddannelses institutionerne til post.doc.-stillinger.

Øget prioritering af den patientnære forskning
For at sikre et øget og kontinuerligt fokus på 
forskning og kliniske forsøg skal hospitalernes 
forskningsaktiviteter og kliniske forsøg opgøres 
i en årlig rapport, der skal give et retvisende og 
sammenligneligt billede af de enkelte sygehuses 
prioritering af den patientnære forskning.

TAXAMETERKOMMISSION
Et stigende antal danskere tager en videre gående 
uddannelse. Det er grundlæggende en positiv 
udvikling for den enkelte, da uddannelse har en 
selvstændig værdi, men også for samfundet. 
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Vi skal imidlertid ikke alene uddanne flere. Vi skal 
også uddanne mere målrettet i forhold til det 
arbejdsmarked, der følger efter endt uddannelse.

På den måde kan vi sikre, at uddannelserne giver 
et samfundsmæssigt udbytte, sådan at færdig-
uddannede får relevante kvalifikationer på et højt 
niveau, der igen giver dem et job, der matcher 
deres kvalifikationer til gavn for dem selv og 
samfundet. 

Venstre ønsker at øge fokus på, om uddannelserne 
rent faktisk kan bruges på arbejdsmarkedet. 
 Sammenligner man forskellige typer af uddan-
nelser, er der væsentlige forskelle mellem deres 
beskæftigelsesgrad, lønniveau og anvendelighed. 

Derfor vil Venstre nedsætte en Taxameter-
kommission. Kommissionen skal undersøge 
 styringen af de videregående uddannelser og 
have et særligt fokus på, hvad finansieringen via 
taxametersystemet betyder for incitamentsstruk-
turer og kvalitet i uddannelsessystemet. Kommis-
sionen skal således belyse, om justeringer kan 
bidrage til endnu højere kvalitet på de videre-
gående uddannelser, øge relevansen, samt skabe 
en større grad af orientering mod det efterfølgende 
arbejdsmarked.

Taxameterkommissionen skal desuden undersøge 
en højere grad af dimensionering, ændring af 
taxametersystemer, herunder indførelsen af et 
beskæftigelsestaxameter, loft over taxametre til 
særlige uddannelser og uddannelsesinstitutioner, 
samt muligheder for at nå endnu højere kvalitet 
inden for de eksisterende udgiftsrammer.

Skal ovennævnte målrettede indsats nås, må der 
også prioriteres i måden, taxametermidlerne 
fordeles på.

Hvis danske unge skal stå med en uddannelse, 
der er anvendelig på arbejdsmarkedet, er det af-
gørende, at vi prioriterer i optaget af studerende 
samt i fordelingen af taxametermidler. 

TAXAMETERKOMMISSIONEN KAN  
BL.A. UNDERSØGE

    Højere grad af dimensionering. 

   Ændring af taxametersystemer, herunder indførelse  
af et beskæftigelsestaxameter. 

   Loft over taxametre til særlige uddannelser eller 
 uddannelsesinstitutioner. 

   Muligheder for at nå endnu højere kvalitet inden for  
de eksisterende udgiftsrammer.

ET TIDSSVARENDE OG EFFEKTIVT DANSK 
 DIPLOMATI I EUROPA 
I en stadig mere kompleks verden er det nød-
vendigt at opretholde et tidssvarende og effektivt 
diplomati, der er i stand til at varetage Danmarks 
strategiske interesser. Et moderne diplomati 
skal afspejle fremtidens prioriteter herunder en 
ambitiøs handels- og udenrigspolitik. Det kræver, 
at Danmark er mere til stede i de lande og regi-
oner, der er under hastig forandring, og som har 
stigende betydning for den globale orden, mens 
behovet for stor, permanent tilstedeværelse i alle 
Europas hovedstæder er aftagende. 

Den nuværende ambassadestruktur med for-
holdsvis mange ambassader i Europa bør løbende 
tilpasses og effektiviseres, således at vi i højere 
grad bruger Danmarks diplomatiske ressourcer i 
de lande, hvor Danmark har en strategisk interes-
se i en stærk tilstedeværelse. 

Dansk diplomati skal derfor løbende styrkes i 
verdens vækstøkonomier samtidig med, at vi 
fortsat sikrer en markant tilstedeværelse hos 
vores strategiske allierede og nære samhandels-
partnere. Det gælder eksempelvis Tyskland, hvor 
regeringen desværre har besluttet at nedgradere 
generalkonsulatet i Hamborg, selvom Tyskland er 
Danmarks største eksportmarked, og mere end 
2.500 danske virksomheder har datterselskaber i 
Tyskland. Derfor foreslår Venstre, at der afsættes 
70 mio. kr. årligt til at styrke dansk diplomati i 
vækstregi onerne.
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Effektiviseringen kan ske ved at drive fælles 
ambassader med de øvrige nordiske lande f.eks. 
i form af samplacering eller ved at indføre 
 regionale servicecentre og rejsende ambassa-
dører. Det vil sikre en mere effektiv udnyttelse af 
ressourcerne. Danmark bør desuden arbejde for 
en udvikling af EU’s fælles udenrigstjeneste, så 
dansk diplomati kan udnytte de stordriftsfordele, 
der ligger i at have en fælles EU-tilstedeværelse.

Danmark bør også arbejde mere målrettet på at 
få ansat flere danskere i EU-institutionerne. Hvis 
den nuværende udvikling fortsætter, risikerer 
vi at være medlemsstat i en union, hvor danske 
medarbejdere i ledende stillinger er et særsyn. 
Det betyder, at vigtig erfaring går tabt både i 
Danmark og i EU. 

Derfor vil Venstre arbejde for, at regeringen 
fastsætter mål for antallet af danske embeds-
mænd og tolke og laver en klar plan for, hvordan 
målet kan opfyldes. Det kan eventuelt ske ved at 
gennemgå ministeriernes interne HR-politikker, 
så det i højere grad bliver karrierefremmende 
at tage et par års udstationering i Bruxelles som 
dansk embedsmand.

ØGET VELSTAND OG FLERE PRIVATE ABEJDSPLADSER

   Skatten skal ned. Venstre afsætter 5 mia. kr. til at sætte 
skatter og afgifter ned i 2015. Bl.a. videreføres Bolig-
Job-ordningen og NOx-afgiften afskaffes. 

   Lavere afgifter. Venstre foreslår at aflyse indekseringen af 
forbrugsafgifterne i 2015 og afsætter yderligere ¼ mia. kr. 
til at sanere i punktafgifterne.

   Skatte- og byrdestop. Danskerne kan trygt stole på, at hvis 
Venstre igen får regeringsmagten, så vil det være slut med 
at hæve skatter og afgifter.   

   Danmark i balance. Venstre foreslår bl.a. at liberalisere 
planloven og etablere en selvfinansierende generationsskif-
teordning for fiskeri og landbrug.

   Bedre rammevilkår for turismen. Venstre afsætter en 
pulje på 50 mio. kr. i 2015 til styrkelse af dansk turismes 
konkurrencevilkår.

   Forskning der skaber arbejdspladser. Venstre ønsker 
bl.a., at der satses mere på forskning inden for teknisk 
videnskab, fødevarer og biomedicin. 

   Tidssvarende dansk diplomati med fokus på strategiske 
danske interesser samt vækstøkonomier.
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5. FLERE UDLÆNDINGE SKAL 
BIDRAGE TIL VORES VELSTAND 

Venstre ønsker, at Danmark skal være et åbent 
land for dem, der kan og vil. Danmark og 
danske virksomheder har brug for udlændinge, 
der kommer til Danmark for at bidrage ved at 
arbejde, hvis vi skal klare os i den internationale 
konkurrence fremover. 

Men der er desværre for mange udlændinge, 
der ikke bekender sig til grundlæggende, danske 
værdier som demokrati, ytrings- og religions-
frihed og ligestilling mellem kønnene eller 
misbruger deres ophold til at lave kriminalitet. 
Venstre ønsker, at Danmark skal være et lukket 
land for dem, der ikke vil. 

Derfor har Venstre præsenteret en ny udlændinge - 
politik,48 der åbner Danmark for dem, der kan og 
vil, mens vi samtidig lukker mere  effektivt af for 
dem, der ikke vil. 

En ny udlændingepolitik vil være med til at 
gøre integrationsopgaven mindre i forhold til de 
udlændinge, der kommer til landet fremover. 
Men udlændingepolitik kan ikke stå alene. Derfor 
vil Venstre inden for kort tid præsentere en ny 
integrationspolitik, der tager konsekvent fat på 
de områder, hvor det halter mest med integra-
tionen – f.eks. beskæftigelse, radikalisering og 
kriminalitet. 

Regeringen har de seneste tre år lempet udlæn-
dingepolitikken 31 gange. Og det har desværre 
kun gjort udfordringen større. Regningen for 
 lempelserne nærmer sig 1 mia. kr. årligt, og 
konse kvenserne har længe kunnet ses i statistik-
kerne. Det højeste antal asylansøgere i ti år,  
75 pct. flere familiesammenføringer og en 
 ti- dobling i tildelingen af permanente opholdstil-
ladelser taler deres tydelige sprog. Danmark har 
brug for en ny udlændinge- og integrationspolitik. 
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Kilde: Tal og fakta på udlændingeområdet 2013, forår 2014.

BESPARELSER PÅ UDLÆNDINGE
Venstre vil med en ny udlændingepolitik reducere 
udgifterne til udlændinge med ca. 1 mia. kr. i 
2015. Besparelsen afspejler en normalisering af 
udlændingepolitikken, herunder blandt andet 
mindre lempelige vilkår for asylansøgere, gen-
indførsel af gebyrer på familiesammenføringer, 
nedlæggelse af Udlændingenævnet samt en 
række øgede krav til udlændinge, som fremgår 
af Venstres udlændingeudspil “Danmark - for 
dem der kan og vil” fra august 2014. Det drejer 
sig blandt andet om nye, mere fleksible krav til 
familiesammenføringer og indførslen af en ny reel 
forsørgerpligt for familiesammenførte. 

Besparelsen omfatter desuden en del af prove-
nuet i forbindelse med gennemførelsen af 
 Venstres JobReform, der skal sikre, at det kan 
betale sig at arbejde for alle – også udlændinge.  

48 Venstre, Danmark - for dem der kan og vil, august 2014. 



36

HÅNDFAST BEHANDLING AF ASYLSAGER
Antallet af asylansøgere er stigende. I 2013 
kom 7.557 asylansøgere til Danmark.49 Og i 2014 
forventer regeringen, at antallet kan nå helt op 
på 10.000.50 Det ville i givet fald være det højeste 
antal siden 2001 og en stigning på 260 pct. siden 
2011. Det skal ses i lyset af, at antallet af asylan-
søgere allerede i 2013 var det højeste i ti år.

Den eksplosive stigning skyldes til dels situationen 
i Syrien, men det er kun en del af forklaringen. 
En anden del af forklaringen er, at regeringen har 
gjort det betydeligt mere attraktivt at komme til 
Danmark som asylansøger. Asylansøgerne – også 
afviste – har fået mulighed for at bo og arbejde 
uden for centrene. Desuden har afskaffelsen af 
starthjælpen, 225-timersreglen, kontanthjælps-
loftet og optjeningsprincippet for børnepenge til 
flygtninge betydet, at den kontante gevinst bliver 
større, hvis en asylansøgning imødekommes. 

Det har selvfølgelig også betydning for antallet af 
asylansøgere og menneskesmuglere, der vælger 
Danmark som destination. 

I 2015 vil en asylansøger i gennemsnit koste 
255.000 kr.51 Antallet af asylansøgere, der kommer 
til Danmark, har dermed også stor betydning for 
de samlede udgifter på området, der siden 2011 
er steget voldsomt. Venstre vil derfor gøre det 
væsentligt mindre attraktivt at søge til Danmark 
som asylansøger.
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Kilde: Besvarelse af UUI (alm. del) nr. 538 af 30. august 2013.

Hurtigere behandling af asylsager
Sagsbehandlingstiden ved asyl skal være så kort 
som mulig. Med den øgede tilstrømning af asyl-
ansøgere øges presset på asylsystemet, og det 
sidste år er der åbnet en række nye asylcentre. 
Det gør det så meget desto mere påtrængende 
at sikre, at asylsager behandles så hurtigt som 
muligt. Venstre foreslår derfor, at asylsagspro-
cessen i fremtiden gennemføres hurtigere, så 
det bliver målet, at en normal asylsag som ud-
gangspunkt er afgjort efter tre måneder i begge 
instanser. 

Asylansøgeres adgang til at bo og arbejde uden 
for asylcentrene
Regeringen gav i 2013 visse asylansøgere, her-
under også afviste, adgang til at bo og arbejde 
uden for asylcentrene. Ordningen betyder, at der 
for mange reelt bliver sat lighedstegn mellem en 
asylansøgning og en opholds- og arbejdstilladelse 
i Danmark. Det kan både medvirke til at øge 
tilstrømningen til Danmark og give håb om en 
fremtid i Danmark til nogle, der allerede er afvist. 
Samtidig er der betydelige udgifter forbundet 
med ordningen. Venstre ønsker derfor, at ord-
ningen nedlægges.

49 Tal og fakta på udlændingeområdet, forår 2014.
50 JP.dk, Regeringen regner med færre asylansøgere, august 2014.
51 Regeringen, Forslag til finanslov for 2015, §11.51, 2014.
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 Opret udlændingeattacheer
Der er store problemer med at få nogle lande 
til at modtage deres egne statsborgere, som 
er afviste asylansøgere, selvom de har pligt til 
det. Danmark bør aktivt søge at indgå bilaterale 
aftaler med de lande, der nægter eller er tilbage-
holdende overfor at modtage afviste asylansøgere. 

Der bør derfor oprettes særlige omrejsende 
udlændingeattacheer, som får til opgave at 
forhandle hjemsendelsesaftaler på plads og koor-
dinere den indsats, der foregår på ambassaderne i 
forhold til effektiv udsendelse. Øget og hurtigere 
hjemsendelse af afviste asylansøgere kan med-
virke til at nedbringe udgifterne på asylområdet. 

NYE REGLER FOR ARBEJDSKRAFTINDVANDRING

Ny kvoteordning
Venstre ønsker at udvide den gældende beløbs-
ordning med en årlig kvote for mennesker fra 
lande, der har en økonomisk, kulturel og social 
udvikling, der minder om vores, og for hvem det 
vil være relativt let og hurtigt at integrere sig i 
Danmark, lære sproget og forstå vores samfund. 
Det vil betyde, at borgere fra en række lande, 
som f.eks. Argentina, Australien, Canada, Chile, 
Japan, New Zealand og Sydkorea og USA vil få 
adgang til det danske arbejdsmarked, hvis de kan 
finde et arbejde på sædvanlige danske løn- og 
ansættelsesvilkår til 215.000 kr. årligt. 

Kvoten skal følge konjunkturerne, således at 
kvoten bliver større, når der er mangel på 
arbejdskraft og mindre, når der er høj ledighed. 
Venstre vil inden fastsættelse af kvoten derfor 
drøfte størrelsen med arbejdsmarkedets parter.
 
Alle andre udlændinge vil have mulighed for at 
komme til Danmark, hvis de får et job med en 
årlig løn på 400.000 kr. eller derover. 

Afskaffelse af greencardordningen
Et greencard kan gives til udlændinge, der ikke 
har et konkret jobtilbud på hånden. Ordningen 
skaber derved stor risiko for social dumping, fordi 
der ikke i dag er nogen kontrol af de arbejds-
vilkår, som udlændinge på greencard arbejder 
under. Derfor arbejder mange ufaglærte og til 
en lav løn, selvom ordningen er indført for at 
tiltrække og anvende højtkvalificeret arbejdskraft 
til og i Danmark. Venstre ønsker derfor at afskaffe 
ordningen. 

DÅRLIGE ERFARINGER MED GREENCARD

    43 pct. arbejder ufaglært.

    28 pct. er ledige. 

    40 pct. tjener under 200.000 kr.

Kilde: Rambøll, Undersøgelse af greencardordningen, 2010.

Udenlandske studerende skal have lettere 
adgang til job
I dag har udlændinge, der har afsluttet en videre-
gående uddannelse i Danmark, mulighed for at 
blive i landet i seks måneder efter endt uddan-
nelse for at finde beskæftigelse. Med aftalen om 
international rekruttering fra juni 2014 bliver det 
fremover muligt for udlændinge, der har afsluttet 
en videregående uddannelse at blive i Danmark 
i to år på et såkaldt etableringskort.52 Efter den 
toårige periode skal der søges om opholdstil-
ladelse efter de almindelige regler. 

Venstre mener, at vi i vidt omfang skal forsøge at 
beholde den højtuddannede arbejdskraft, som 
vi uddanner i vores uddannelsessystem. Venstre 
vil derfor give de pågældende mulighed for at 
få ophold på de samme vilkår, som gælder for 
kvoten i beløbsordningen. Det gælder uanset 
udlændingens nationalitet. 

52 Beskæftigelsesministeriet, Aftale om en reform af international rekruttering, juni 2014.
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Styrket modtagelse af udenlandske  
medarbejdere
Modtagelse af arbejdskraftindvandreres  familier 
skal prioriteres højere end i dag, da mange 
udenlandske familier har svært ved at falde til 
i Danmark. Samtidig kan bureaukratiet virke 
overvældende. Der skal derfor sikres mindre 
 papirarbejde for den enkelte udlænding, hurtigere 
sagsbehandlingstider og bedre muligheder for at 
etablere internationale skoler. 

Tiltagene skal ske gennem en øget dialog med 
erhvervslivet og de udenlandske medarbejdere, 
så regelforenklingerne sker der, hvor de største 
byrder opleves. Desuden afsættes en pulje på  
10 mio. kr., der skal anvendes til at styrke 
myndig hedernes samarbejde på området. 

Øget serviceniveau hos myndighederne
Der skal etableres en central “task force” 
 bemandet med engelskkyndige medarbejdere, som 
er parate og klædt på til at rådgive udenlandske 
arbejdstagere og virksomheder, som  ønsker at 
etablere sig i Danmark. Der skal  desuden udar-
bejdes vejledninger, der kan hjælpe den enkelte 
med at forstå skatteregler m.v. 

Retssikkerhed for danske virksomheder
I dag kan udlændinge få skattekort, selvom de 
ikke har ret til at arbejde i Danmark. Det skaber 
en usikker situation for virksomheder, der gerne 
vil overholde reglerne, at de ikke som en selv-
følge kan gå ud fra, at et skattekort er et bevis 
på, at den pågældende udlænding har ret til at 
arbejde. Det skal ændres.

NYE REGLER FOR FAMILIESAMMENFØRING
Regeringen har lempet reglerne for familiesam-
menføring betragteligt gennem afskaffelsen 
af VK-regeringens pointsystem og lempelse af 
tilknytningskravet. Regeringens lempelser har 
betydet en kraftig stigning i antallet af familie-
sammenføringer. I 2011 fik 2.902 tilladelse til 
familiesammenføring. I 2013 var det tal steget 
til over 5.000.53 Det er en stigning på ca. 75 pct. 
Lempelserne af familiesammenføringsreglerne 
koster ca. 230 mio. kr. årligt.54
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For Venstre er det centralt, at de krav, vi stiller, 
forhindrer, at mennesker familiesammenføres ind 
i ghettoer. Kravene skal med andre ord modvirke 
dannelsen af parallelsamfund i vores land. Regerin-
gens lempelser af familiesammenførings reglerne 
kan desværre have den modsatte virkning og være 
med til at forstærke integrationsproblemerne.

Venstres forslag
Venstre vil indføre nye familiesammenførings-
regler, hvor integrationen er i centrum. Der skal 
fremover stilles flere og større krav til udlændin-
ge, der har ringere forudsætninger for at blive in-
tegreret, og hvor en familiesammenføring derfor 
kan være betænkelig i forhold til integrationen.
 
Omvendt skal der stilles færre krav til de ud-
lændinge, der har forudsætningerne for en let 
og umiddelbar deltagelse i det danske samfund, 
der gør en familiesammenføring uproblematisk i 
forhold til integrationen.

Moderniseret 24-årsregel og tilknytningskrav
Venstres forslag til nye regler for familiesammen-
føring vil modernisere 24-årsreglen og tilknyt-
ningskravet. De to regler har til formål at 
beskytte unge mod tvangsægteskaber og at 
begrænse antallet af familiesammenføringer. 
Og de har hjulpet. Antallet af familiesammen-
føringer faldt efter indførslen, og kvinder med 
 indvandrerbaggrund har nærmet sig danske 

53 Tal og fakta på udlændingeområdet, forår 2014.
54 FT 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 259.



39

 kvinders gifteadfærd. 24-årsreglen skal derfor 
fortsat være en central del af dansk udlændinge-
politik. 

Reglen har imidlertid også medført at nogle 
unge, der har fundet kærligheden i udlandet, har 
oplevet, at de fik afslag på familiesammenføring, 
selvom det ville være helt problemfrit i forhold 
til integrationen. 

Venstre vil derfor modernisere 24-årsreglen og til-
knytningskravet, så de i fremtiden beskytter dem, 
de skal og ikke rammer dem, de ikke skal. Derfor 
skal udlændinge, der er integrationsegnede, og 
hvor en familiesammenføring derfor er problemfri 
i forhold til integrationen, i fremtiden fritages fra 
24-årsreglen og tilknytningskravet. 

Reel forsørgerpligt
Den herboende skal fremover i alle tilfælde være 
forpligtet til at forsørge den familiesammenførte. 
Den herboende skal derfor inden familiesam-
menføringen erklære sig indforstået med, at 
forsørgelsen af den familiesammenførte alene 
påhviler den herboende, indtil den familiesam-
menførte har opnået ret til permanent ophold. 
Myndig hederne skal afskæres muligheden for at 
udbetale kontantydelser til familiesammenførte 
som  kontanthjælp, boligstøtte mv.

Gebyr for familiesammenføring
Regeringen afskaffede i forbindelse med finans-
loven for 2012 gebyrerne på ansøgning om 
familie sammenføring. Afskaffelsen medfører en 
mer udgift for staten på ca. 55 mio. kr. årligt. 
 Venstre ønsker at genindføre gebyrerne for ansøg-
ninger om familiesammenføringer. 

NY INTEGRATIONSPOLITIK
Beskæftigelse
Alt for mange udlændinge står uden for det 
danske arbejdsmarked. Det gælder særligt for de 
ikke-vestlige indvandrere, der har beskæftigelses-
frekvenser på lige omkring 50 pct., og dermed 
er langt fra det danske niveau på ca. 70 pct. Det 
ses også i statistikken over offentlig forsørgelse, 
hvor indvandrere fra en række ikke-vestlige lande 
som Libanon, Somalia, Tyrkiet, Irak og Marokko i 
meget høj grad er på offentlig forsørgelse.  

VK-regeringen fik flere ikke-vestlige i arbejde med 
initiativer som f.eks. starthjælp, kontanthjælps-
loftet og 225-timersreglen. Regeringens politik 
har desværre betydet, at det for mange udlæn-
dinge ikke længere kan betale sig at arbejde. 

Venstre vil med en ny integrationspolitik sikre, at 
flere udlændinge fra ikke-vestlige lande bidrager. 
Og potentialet er stort. Hvis indvandrere fra ikke-
vestlige lande arbejdede i lige så stort omfang 
som indvandrere fra vestlige lande, ville det 
forbedre de offentlige finanser med 17 mia. kr.  

Kriminalitet
Mens kriminaliteten generelt er faldende i 
samfundet, er kriminalitet desværre stadig alt 
for udbredt blandt visse grupper af indvandrere, 
men også her er der store forskelle. Mænd med 
oprindelse i lande som Tyrkiet, Marokko, Somalia, 
Libanon, Pakistan og Irak er mellem dobbelt og 
tre gange så kriminelle som danskere. 

Det kan hverken vi som samfund eller indvan-
drerne fra de pågældende lande være tjent med. 
Venstre vil derfor med en ny integrationspolitik 
sikre en mere effektiv kriminalitetsbekæmpelse. 

FLERE UDLÆNDINGE SKAL BIDRAGE TIL VORES VELSTAND

   Mere effektiv asylsagsbehandling. Venstre vil arbejde 
for hurtigere sagsbehandling og mere effektiv udsendelse. 
Det skal sammen med ophævelse af nogle af regeringens 
lempelser på asylområdet gøre Danmark mindre attraktivt 
som asylland. 

   Nye regler for arbejdskraft. Venstre vil udvide beløbsord-
ningen med en ny kvote for udlændinge, der kommer fra 
lande, der minder om Danmark, så de får lettere adgang 
til Danmark, hvis de finder et job på sædvanlige løn- og 
ansættelsesvilkår.

   Fleksible familiesammenføringsregler. Venstre vil indføre 
nye, fleksible familiesammenføringsregler, der sætter 
 integrationen i centrum. Venstre vil desuden indføre en 
reel forsørgerpligt, så familiesammenførte ikke kan mod-
tage kontantydelser.

   Milliardbesparelse. Regningen for regeringens 31 lempel-
ser på udlændingeområdet udgør ca. 1 mia. kr. årligt. Det 
er en forkert prioritering, og Venstre vil derfor med en ny 
udlændingepolitik reducere udgifterne til udlændinge med 
ca. 1 mia. kr.
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6. TRYGHED, FRIHED OG ANSVAR 

Danmark er generelt et sikkert og trygt samfund. 
Man kan normalt være tryg, når man færdes 
på gaden og i sit hjem. Men trods det generelt 
positive billede, så er der fortsat udfordringer. 
Nogle udfordringer kan løses gennem bedre prio-
riteringer, skrappere sanktioner og en anderledes 
tilgang. Andre tiltag kræver en prioriteret indsats 
– også økonomisk. 

TRYGHEDSPULJE PÅ ¼ MIA. KR.
Inden for rammerne af Venstres udgiftsstop er 
det muligt at tilføre prioriterede områder ekstra 
økonomiske ressourcer. Et af disse prioriterede 
områder er indsatsen for at skabe mere tryghed. 
Derfor afsættes ¼ mia. kr. i 2015 til en tryg-
hedspulje, som blandt andet målrettes indsatser 
mod bandekriminalitet, indbrud og udenlandske 
kriminelle.

NY TRYGHED
Danmark er et samfund, der er præget af en 
meget høj grad af tillid. Vi stoler som udgangs-
punkt på hinanden, og vi går til myndighederne, 
hvis vi er udsat for en forbrydelse. Hvis den høje 
grad af tillid til hinanden og til myndighederne 
skal bevares, er er det afgørende, at borgerne 
også kan have tillid til, at kriminalitet straffes 
hårdt og konsekvent. 

Derfor skal kriminalitet altid straffes, så det kan 
mærkes. Forhærdede kriminelle skal udvise en 
aktiv indsats og vilje til at forbedre sig. Indtil 
det sker, skal de af både politi og kriminalforsorg 
mødes af hårde sanktioner, hver gang de træder 
ved siden af. Og politi og myndigheder skal først 
og fremmest koncentrere sig om at bekæmpe 
alvorlig kriminalitet, der har reel betydning for 
borgernes tryghed. 

Hårdere indsats mod bandekriminalitet
Bandekriminaliteten er visse steder stadig en 
del af gadebilledet. Og etableringen af en ny, 
udenlandsk bande i Danmark sammen med uro i 
det øvrige bandemiljø kan være en indikation på, 
at bandekonflikter fortsat er en trussel mod den 
offentlige tryghed. 

Regeringens svar er en bandepakke, som i det 
store billede er helt utilstrækkelig, hvis vi effek-
tivt skal slå ned på de mest forhærdede rockere 
og bandemedlemmer. 

Derfor har Venstre i samarbejde med Dansk 
Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative 
præsenteret en bandepakke,57 der indeholder 
mere hårdtslående sanktioner. 

EN EFFEKTIV INDSATS MOD BANDER

   Al rocker- og banderelateret kriminalitet skal give  
dobbelt straf.

   Myndighederne skal sikre en særlig grundig kontrol af 
banderne, herunder om de opfylder betingelserne for 
modtagelse af offentlige ydelser.

   Rockere og bandemedlemmers mulighed for 
 prøveløsladelse afskaffes.

   Strammere udvisningsregler.

Slut med misbrug af prøveløsladelse
Venstre anser prøveløsladelse som et privilegium 
for de indsatte i de danske fængsler. Derfor mener 
vi også, at vi kan stille større krav om, at de 
 prøveløsladte lever en kriminalitetsfri tilværelse. 

Vi skal ikke tolerere misbrug af prøveløsladelses-
ordningen, og derfor bør der indføres mere konse-
kvens ved overtrædelse af vilkårene, særligt ved 
vold, voldtægt, røveri mv.

57 Tal og fakta på udlændingeområdet, forår 2014.
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Derfor vil Venstre sikre, at alle prøveløsladte, der 
begår ny personfarlig kriminalitet i prøveløsladel-
sesperioden, afsoner reststraffen. Desuden skal 
brugen af noget-for-noget-ordningen, der giver 
mulighed for tidlig prøveløsladelse, begrænses for 
indsatte, der er dømt for voldelige forbrydelser. 

Politiets opgaver
Det er afgørende, at politiet koncentrerer sin 
indsats om at bekæmpe alvorlig kriminalitet, der 
har reel betydning for borgernes tryghed. 

Venstre ønsker derfor, at de nuværende måltal i 
politiet bliver erstattet af andre måder at styre 
politiets indsats på, der kan sikre, at politiet 
bruger sin tid bedre. Vi skal med andre ord 
prioritere den politiindsats, der kan skabe størst 
tryghed.

STYRKET INDSATS MOD KRIMINELLE  
UDLÆNDINGE
Andelen af udenlandske indsatte i de danske 
fængsler er stigende. I 2013 havde 26 pct. af 
 Kriminalforsorgens indsatte og klienter uden-
landsk baggrund.58 I tre år i træk er antallet 
af østeuropæiske indsatte i danske fængsler 
steget. I 2013 sad der 387 østeuropæere i danske 
fængsler. Det var en stigning på 18 pct. i forhold 
til 2011.59 

Venstre ønsker en hård og målrettet indsats mod 
kriminelle udlændinge. 

Kriminelle østeuropæere skal ikke fylde op i 
danske fængsler
På trods af, at alle EU-lande skulle have imple-
menteret rammeafgørelsen om kriminelle bor-
geres afsoning i hjemlandet i 2011, har Danmark 
fortsat svært ved at sende kriminelle udlændinge 
hjem til afsoning. Det skal der rettes op på.

Venstre ønsker derfor både i Europa-Parlamentet 
og gennem bilaterale aftaler at øge muligheden 
for hjemsendelse af udenlandske kriminelle.

Øget straf for at bryde indrejseforbud
I 2009 brød 221 udlændinge et indrejseforbud. 
I 2013 var antallet næsten fordoblet til 431.60 
 Udlændinge, der er udvist med indrejseforbud, 
skal ikke tilbage til Danmark. Derfor foreslår 
Venstre, at Danmark øger straffen markant for 
overtrædelse af indrejseforbud. 

Venstre vil desuden gennemgå reglerne om prøve-
løsladelse af kriminelle udlændinge og at gøre 
ulovligt ophold til en skærpende omstændighed 
ved strafudmålingen. Det vil betyde, at udlænd-
inge kan idømmes længere straffe, der medfører, 
at flere kan hjemsendes til afsoning. 

Strammere udvisningsregler
Udlændinge, der misbruger opholdet i Danmark til 
at sætte sig op mod det danske samfunds regler, 
tager med deres handlinger afstand til det danske 
fællesskab. Derfor mener Venstre, at kriminelle 
udlændinge skal udvises i videst muligt omfang. 
Venstre vil derfor stramme udvisningsreglerne, 
således at der igen skal ske udvisning, medmindre 
det med sikkerhed strider imod Danmarks inter-
nationale forpligtelser. 

Venstre ønsker desuden en gennemgang af udvis-
ningsreglerne og administrationen af disse i andre 
europæiske lande sammenlignet med Danmark.

Styrket toldkontrol
Danmark skal styrke toldkontrollen ved grænse-
overgangene, som man kender den fra Sverige. 
Herudover skal de danske toldmyndigheders 
indsats i havne og lufthavne i hele landet styrkes. 
Formålet med den øgede toldkontrol er en mål-
rettet indsats mod indsmugling af illegale varer, 
narkotika, våben, større pengebeløb og menne-
sker samt udsmugling af tyvegods fra Danmark. 

Initiativet vil medføre offentlige merudgifter på 
55 mio. kr. årligt og finansieres inden for den 
afsatte tryghedspulje.

58 Kriminalforsorgen, Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund, maj 2014.
58 Politiken.dk, Fængslerne bugner af fanger fra Østeuropa, 27. juli 2013.
60 Besvarelse af UUI spm. nr. 151 af 27. november 2013. 
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INDSATS MOD UNGDOMSKRIMINALITET
Selvom de seneste tal fra Justitsministeriet viser, 
at kriminaliteten for de 10-14-årige siden 2006 er 
faldet til en tredje del, er der fortsat problemer 
med en hård kerne af unge, som alt for tidligt slår 
ind på en kriminel løbebane.

Derfor foreslår Venstre en målrettet indsats, 
som skal modernisere og nytænke vores indsats 
målrettet 12-17-årige ungdomskriminelle. 

Venstre fremsætter beslutningsforslag herom i 
den kommende folketingssamling.

BESPARELSER PÅ KRIMINELLE
Venstre mener, at ressourcerne i Kriminalfor-
sorgen kan anvendes mere effektivt. 

I dag har indsatte i danske fængsler en række 
særprivilegier. Det gælder f.eks. i forhold til 
transportudgifter, tandlægebehandling, betalt 
frokostpause, løsladelsesbonus mv. Venstre 
finder det urimeligt, at kriminelle kan opleve, 
at de bliver stillet bedre end lovlydige danskere. 
Venstre ønsker derfor et opgør med indsattes 
særprivilegier, så de så vidt muligt ikke stilles 
bedre end andre. 

Derudover vil Venstre begrænse resocialiserende 
tiltag til udvisningsdømte så vidt muligt, da vi 
ikke mener, at det er de danske skatteborgeres 
opgave at betale det. Det kan f.eks. ske ved, 
at udvisningsdømte i højere omfang samles i ét 
fængsel, der har færre tilbud om uddannelse mv. 

Det samme gælder for de forhærdede, danske 
kriminelle. Venstre mener ikke, at det danske 
samfund bør bruge ressourcer på en omfattende 
resocialiseringsindsats, når det alligevel forven-
tes, at indsatsen er nyttesløs. Derfor skal der 

i fremtiden ske en bedre vurdering af, om det 
overhovedet giver mening at igangsætte en reso-
cialiseringsindsats, således at indsatte alene får 
tilbud, der reelt vil have en effekt. 

Ovennævnte forslag kan sammen med f.eks. øget 
brug af udlicitering af visse af Kriminalforsorgens 
opgaver og øget hjemsendelse af udenlandske 
kriminelle være med til at frigøre et betydeligt 
råderum på området. 

REFORM AF UDVIKLINGSBISTANDEN
Danmark er blandt de lande i verden, der bruger 
flest penge på udviklingsbistand. Regeringen har 
næste år afsat 16,9 mia. kr. til udviklingsbistand 
svarende til 0,83 pct. af BNI. Det gør os til ét af 
de blot fem lande i OECD, der opfylder FN’s mål-
sætning om, at udviklingsbistanden skal udgøre 
0,7 pct. af BNI61. 

Venstre ønsker, at Danmark fortsat skal tilhøre 
gruppen af lande, der yder mest i udviklingsbi-
stand, og vi skal naturligvis fortsat leve op til 
FN’s målsætning og vores ansvar for at bekæmpe 
fattigdom i verden, ligesom vi skal arbejde for, at 
andre lande lever op til deres ansvar. 

Venstre fremlagde i 2013 et udspil til en reform af 
udviklingsbistanden “Ny Udviklingsbistand”62. 
Som en del af reformen foreslog Venstre blandt 
andet at sænke udviklingsbistanden, så den fast-
lægges på niveau med FN’s målsætning. 

En udviklingsbistand på 0,7 pct. af BNI vil i 2015 
svare til, at hver eneste dansker betaler 2.500 kr. 
til udviklingsbistanden. Det er ud over de private 
bidrag, der gives gennem indsamlinger, foreninger 
og organisationer. Det er ca. 2½ gang så meget 
som hver tysker og franskmand giver. Det kan vi 
være stolte af.

61 OECD, DAC: Preliminary ODA 2013 flows and trends since 1960.
62 Venstre, Ny Udviklingsbistand, september 2013.
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Besparelsen ved en udviklingsbistand på 0,7 pct. 
af BNI er betydelig. I 2015 vil besparelsen således 
udgøre ca. 2,6 mia. kr., der kan prioriteres til nye 
initiativer.

Når vi fremover skal have en lavere udviklings-
bistand, så kræver det samtidig, at vi prioriterer 
bedre. Lavere udviklingsbistand skal også betyde 
øget fokus. I 2014 har Danmark 21 såkaldte prio-
ritetslande i Afrika, Asien og Sydamerika, hvor 
Danmark var til stede med et langsigtet perspektiv 
og betydelige økonomiske ressourcer.  

Det drejer sig blandt andet om så forskellige 
lande som Indonesien, Vietnam, Pakistan, Bolivia 
og Tanzania. Det giver en diffus indsats og slører 
muligheden for at se virkningen af den danske 
udviklingsbistand. 

Derudover bør det være en prioritet i den danske 
udviklingsbistand at hjælpe flere flygtninge 
i nærområdet. Det gælder særligt for vores enga-
gement i den multilaterale bistand.

Vores udviklingsbistand skal naturligvis primært 
anvendes til at skabe langsigtet udvikling men 
også i forhold til at afhjælpe humanitære 
katastrofer, som f.eks. konflikterne i Syrien 
og det nordlige Irak. Her kan bedre og mere 
hjælp til flygtninge f.eks. gennem FN eller EU i 
nærområderne betyde, at færre midler fra udvik-
lingsbistanden skal anvendes til indkvartering af 
asylansøgere i Danmark. Det vil komme verdens 
fattigste til gavn. 

Venstre ønsker en mere fokuseret udviklings-
bistand, der koncentrerer sig der, hvor behovet og 
fattigdommen er størst. Venstre ønsker derfor, at 
en større del af Danmarks udviklingsbistand skal 
gå til fattigdomsbekæmpelse i Afrika. 
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VIRKSOMHEDERNES RETSSIKKERHED OVER FOR 
SKAT SKAL FORBEDRES
Tidligere kunne en virksomhed få dækket sine 
omkostninger til sagkyndig bistand, hvis de vandt 
i en sag over SKAT. Med baggrund i SKATs ageren 
i en række sager, som over de senere år har 
været belyst, ønsker Venstre at genindføre om-
kostningsgodtgørelsen, således at det ikke koster 
virksomhederne at vinde en skattesag. 

Det vurderes, at det giver en omkostningslettelse 
på ca. 50 mio. kr. om året til virksomhederne.

FRIHED TIL AT SÆNKE EJENDOMSSKATTERNE
I disse år oplever mange, at der skal betales mere 
og mere i ejendomsskat til kommunerne – også 
kaldet grundskyld. 

Selvom skattesatsen ikke stiger, så har SKAT 
forøget grundværdierne kraftigt mange steder i 
landet. Det betyder, at borgerne skal betale mere 
i ejendomsskat målt i kroner og øre.

Venstre ønsker at give kommunerne en mulighed 
for at kompensere borgeren helt eller delvist som 
følge af de højere vurderinger af grundværdierne.

Venstre vil derfor give kommunerne frihed til at 
sænke grundskyldspromillen ved at fjerne kravet 
om opkrævning af mindst 16 promille i grund-
skyld. Det må være op til de enkelte kommuner, 
hvor meget de vil opkræve i grundskyld. 

FRIHED UNDER ANSVAR I TRAFIKKEN
Trafiksikkerheden i Danmark er i top, når vi sam-
menligner os med andre lande, og heldigvis falder 
antallet af trafikdræbte og kvæstede år for år. I 
2013 var det samlede antal dræbte og tilskade-
komne i trafikken det laveste nogensinde. 

Vi skal fortsætte bestræbelserne på at reducere 
antallet af alvorlige trafikulykker. Erfaringer fra 
vores nabolande viser, at en tidlig indsats hos de 
helt unge bilister øger trafiksikkerheden, ligesom 
det ikke skader trafiksikkerheden at lade ældre 
bilister aldersscreene senere, end tilfældet er i 
dag. Venstre ønsker mere frihed under ansvar i 
trafikken, og har en række konkrete forslag til 
styrkelse af mobiliteten uden at gå på kompromis 
med trafiksikkerheden. 

Frihed under ansvar til de unge
Venstre ønsker at styrke mobiliteten for de 15-
17-årige ved at give mere frihed under ansvar 
til at erhverve kørekort til knallert, motorcykel 
og bil. Det vil især være en fordel i de tyndere 
befolkede egne, hvor gymnasieelever, handels-
skoleelever, studerende på teknisk skole eller 
lærlinge, der bor på landet med begrænset 
adgang til offentlige transportmidler, vil få lovlig 
adgang til et hurtigere, individuelt transport-
middel til uddannelse, fritidsarbejde og sociale 
aktiviteter. 

UNGE I TRAFIKKEN

   At indføre en tre-årig forsøgsordning, så unge bliver 
tilbudt muligheden for at erhverve kørekort til bil som 
17-årige på den betingelse, at de i det første år kører 
sammen med en erfaren bilist.

   At indføre en aldersgrænse på 15 år for at erhverve sig et 
kørekort til en lille knallert med en maksimal hastighed 
på 30 km/t.

   At 16-årige får mulighed for at erhverve kørekort til stor 
knallert og lille motorcykel.
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Tidssvarende krav til ældre
Venstre foreslår, at ældre først skal til tvunget 
lægetjek i forbindelse med fornyelse af kørekort, 
når de fylder 75 år. I dag sker det, når man fylder 
70 år. Herefter skal ældre bilister på over 75 år 
gennemgå et lægetjek hvert tredje år, indtil de 
fylder 84 år, hvorefter en screening skal foretages 
årligt. Desuden skal der igangsættes en under-
søgelse af den danske screeningsordning for at se, 
om der kan være belæg for yderligere lempelse 
af kørekortkravene for ældre. 

NYE ALDERSGRÆNSER 

Eksisterende regler Venstres forslag

70 år

74 år

76 år

78 år

80 år

Herefter hvert år

75 år

78 år

81 år

84 år

85 år

Herefter hvert år

TRYGHED, FRIHED OG ANSVAR

   Ny tryghed. Venstre afsætter ¼ mia. kr. i 2015 til en 
tryghedspulje, som bl.a. målrettes indsatser mod bande-
kriminalitet, indbrud og udenlandske kriminelle. 

   Bedre fokus og mere sammenhæng i udviklings-
bistanden. Venstre vil gennemføre en reform af udviklings-
bistanden. Bl.a. fastlægges niveauet for Danmarks bistand 
til FN’s 0,7 pct.-målsætning.  

   Forbedret retssikkerhed. Venstre vil genindføre  
omkostningsgodtgørelsen, således at det ikke koster 
 virksomhederne at vinde en skattesag.

   Frihed under ansvar i trafikken. Venstre foreslår bl.a.  
styrke mobiliteten for de 15-17-årige og lempe kørekort-
kravene for ældre.
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7. OVERSIGT OVER ØKONOMIEN

OVERSIGT OVER FINANSIERING OG NYE INITIATIVER I 2015

Mio. kr. Finansiering Nye initiativer

Skattelettelser1)  5.000

Prioriterede forbedringer  

 Sundhedspulje 500 1.000

 Tryghedspulje 250

 Flere praktikpladser 45

 Forbedring af retssikkerhed 50

 Styrket diplomati  70

 Øvrige nye prioriteringer 585

Prioriteringer på forskningsområdet 613 613

Prioriteringer af satspuljen 485 485

Reform af udviklingsbistand 2.590  

Reform af beskæftigelsesindsats mv.1) 600  

Konkurrenceudsættelse mv. 1.500

Besparelser i DSB 313  

Normalisering af udlændingepolitik mv.1) 1.000  

Fastholdelse af loftet på 3.000 kr. for fradrag for fagforeningskontingent 510  

Diverse reserver mv.2) 3.997  

I alt 12.108 8.098

Overskud 4.010  

1) Inkl. virkning af JobReform i 2015. 
2) Diverse reserver mv. omfatter diverse reserver på § 35. Generelle reserver 
samt ikke-udmøntet provenu fra kantinemoms på ca. ¼ mia. kr.
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