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Venstres finanslovs udspil 2013
Færre afgifter. Flere arbejdspladser

I en tid med en presset økonomi og lav vækst er det nødvendigt med en stram og ansvarlig 
finanspolitik, hvor der er mådehold på de offentlige budgetter. Venstres finanslovsudspil har 
ét eneste fokus: At skabe rigtige, private arbejdspladser, så væksten kan komme tilbage. Det 
kræver målrettede skatte- og afgiftslettelser, som forbedrer konkurrenceevnen og genskaber 
optimismen. Kort sagt: Færre afgifter og flere arbejdspladser.

Venstres finanslovsudspil har en meget beskeden vækst – omtrent nulvækst – og ligger der-
med på linje med den økonomiske linje, som VK-regeringen lagde med Genopretningspakken 
fra 2010. Heldigvis har den nuværende regering også indstillet sig på, at en stram og ansvarlig 
finanspolitik er nødvendig. Derfor har Venstre rost regeringen for at fremlægge et finanslov-
forslag, som blot giver plads til en offentlig vækst på 0,1 pct. i 2013. 

Af samme grund er Venstre parat til at gå konstruktivt ind i forhandlinger med regeringen om 
en finanslovsaftale. Vi håber, at regeringen tør fortsætte reformerne og lade danske familier 
og danske virksomheder slippe billigere, så optimismen kommer tilbage. På den måde kan vi i 
fællesskab fortsætte linjen fra foråret, hvor Venstre var med til at sikre skattelettelser for over 
7 mia. kr. og reformer, som samlet sender 21.000 flere på arbejdsmarkedet.

Omvendt kan regeringen vælge at fortsætte linjen fra sidste års finanslovsaftale, hvor de 
 sammen med Enhedslisten gjorde det dyrere at være dansker, og hvor de i fællesskab gjorde 
udfordringerne for dansk økonomi større. Det er Venstre naturligvis ikke interesserede i at 
være med til. 

I en tid med lav vækst, stigende ledighed og store offentlige underskud er der behov for 
en finanslov, som skaber rigtige arbejdspladser i det private erhvervsliv. Kun sådan ruster vi 
 Danmark bedre til fremtiden, og kun sådan sikrer vi, at ledige får et meningsfuldt job i stedet 
for at blive parkeret på passiv forsørgelse.

Venstres folketingsgruppe
3. september 2012
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Indledning

Venstres mål med dette års finanslov er at forbedre muligheden for jobskabelse og vækst.  
Vi vil forbedre erhvervslivets rammevilkår, så konkurrencesituationen og mulighederne for at 
skabe rigtige, private arbejdspladser forbedres. Finanslovsudspillet indeholder derfor en række 
 initiativer, der forbedrer konkurrenceevnen, øger arbejdsudbuddet og dermed beskæftigelsen 
på sigt. Det drejer sig især om reformer af kontanthjælp samt målrettede skattelettelser. 

Dette udspil præsenterer Venstres prioriteter i forhandlingerne om finansloven for 2013. 
 Udspillet er bygget op omkring Venstres fem sigtelinjer. Sigtelinjerne bygger videre på Venstres 
reformdagsorden og viser klare holdninger, som vil være en del af vores politiske linje i årene 
fremover. Venstre vil arbejde for, at Danmark også i fremtiden forbliver et fantastisk, vel-
fungerende og velstående velfærdssamfund. 

De fem sigtelinjer – og dermed også temaerne i dette finanslovsudspil – er:
•  Reformer for velfærd
•  Velfærd med frihed
•  Flere skal med
•  Et konkurrenceklart samfund
•  Danmark aktiv i verden

Venstres finanslovsudspil indeholder en række konkrete forslag til forbedring af regeringens 
Forslag til finanslov for 2013 og vil blandt andet blive konkretiseret gennem ændringsforslag til 
lovforslaget samt gennem beslutningsforslag i Folketingssalen. 

De økonomiske nøgletal viser, at dansk økonomi fortsat er under pres, jf. tabel 1. Senest har 
nye tal fra Danmarks Statistik vist en tilbagegang for dansk økonomi på 0,5 pct. i andet kvartal 
og en stigning i ledigheden på 1.500 i juli. Dansk økonomi skrumper og ledigheden stiger. Det er 
desværre vanskeligt at genfinde effekterne af regeringens kickstart, når man ser på udviklingen 
i dansk økonomi. For virkeligheden er, at danskerne holder på pengene. De sparer op i stedet 
for at forbruge. Og det reducerer væksten i dansk økonomi.

 4. kvartal 2011 1. kvartal 2012 2. kvartal 2012

BNP-vækst (pct.) -0,3 0,3 -0,5

Ændring i beskæftigelse (personer) -2.000 -3.000 -2.000

Ændring i ledighed (personer)  -1.700 600 2.900 

Tabel 1. Økonomiske nøgletal

Kilde: Danmarks Statistik.
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I Venstres finanslovsudspil kan vi anvise finansiering for ca. 9 mia. kr. Heraf anvender vi godt 
ca. 8 mia. kr. til nye initiativer, hvoraf ca. 4 mia. kr. gives som skatte- og afgiftslettelser til 
 erhvervsliv og familier. Det betyder, at de offentlige finanser forbedres med ca. 1 mia. kr. i  
2013 i forhold til regeringens finanslovforslag1. Overskuddet på ca. 1 mia. kr. kan disponeres  
til afvikling af gæld eller til yderligere prioriterede initiativer. 

Det offentlige forbrug vil i Venstres finanslovforslag ligge på linje med regeringens, så der 
omtrent bliver nulvækst i 2013, og dermed holder det sig inden for de rammer, der er fastlagt i 
forbindelse med Danmarks EU-henstilling.

Hovedpunkterne i Venstres finanslovsudspil 2013: Færre afgifter. Flere arbejdspladser 

•    Fokus på arbejdspladser. Danmark mister arbejdspladser, ledigheden stiger, og væksttallene  
skuffer. Derfor skal finansloven skabe og fastholde rigtige, private arbejdspladser i hele landet.

•   Fortsatte reformer af kontanthjælp og aktiveringsområdet skal sikre, at det bliver mere attraktivt  
at  arbejde frem for at være på passiv forsørgelse. 

•    Skatte- og afgiftslettelser for 4 mia. kr. herunder en erhvervsskattepakke og en lettelse af 
 afgifter på grænsehandelsfølsomme varer, der skal sikre danske virksomheder bedre konkurrence-
vilkår og dermed flere danske arbejdspladser. 

•    Over ½ mia. kr. ekstra til forskning, så regeringens besparelser annulleres, og forsknings-
investeringerne igen bringes op til 2011-niveau. Stærkere fokus på forskning som skaber innovation, 
vækst og arbejds pladser.

•    Velfærdspulje på 2 mia. kr. til målrettede forbedringer af velfærden - herunder blandt andet 
 investeringer i folkeskolen og sundhedsområdet. 

•    Vækst og udvikling i hele landet sikres blandt andet gennem færre administrative byrder,  
udflytning af statslige arbejdspladser, nedrivningspulje til faldefærdige bygninger på landet,  
liberalisering af  planloven og etablering af landdistriktsvidenpilot-ordning. 

Hvis regeringens reformvilje består, er Venstre parat til en lave en ambitiøs finanslovsaftale, 
som gør Danmark langt mere konkurrencedygtigt. Men hvis regeringens mod på reformer 
svigter, vanskeliggør det naturligvis muligheden for at lave en finanslovsaftale med Venstre. 
Vi håber på det første, så vi kan fortsætte de reformspor, som VK-regeringen lagde med dag-
pengereformen og tilbagetrækningsreformen og som er fortsat med reformer af skat, førtids-
pension og fleksjob siden valget. 

Reformerne kan dog ikke stå alene. Med finanslovforslaget for 2013 har regeringen valgt at øge 
byrderne på dansk erhvervsliv ved blandt andet at skære 2 mia. kr. i erhvervsstøtten og ind-
føre en sukkerafgift på 1 mia. kr. til næste år. Venstre vil en anden vej. Vi foreslår derfor, at der 
 gennemføres en erhvervsskattepakke, som målrettet sænker erhvervslivets økonomiske byrder. 
Det vil bidrage til, at optimismen kommer tilbage i dansk erhvervsliv. Det vil føre til mere aktivitet 
og dermed flere danske arbejdspladser. Det er, hvad dansk økonomi har brug for lige nu. 

1 Se bilag 1.
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1. Reformer for velfærd 

Reformerne er forudsætningen for, at vores velfærdssamfund kan gå i arv til vores børn og 
 børnebørn. Det mente vi, da Venstre havde regeringsansvaret, og det mener vi fortsat. 

Vi har lavet en lang række reformer blandt andet frit-valgs-reformer, kommunalreform, tre 
skattereformer, globaliseringsreformer, tilbagetrækningsreform og dagpengereform. Vigtige 
reformer, som er store, afgørende skridt i den rigtige retning. Det er positivt, at vores reformer 
af dagpenge, tilbagetrækningsalder og førtidspension/fleksjob nu er blevet vedtaget med brede 
flertal i Folketinget – trods flere regeringspartiers modstand. Det er godt for Danmark, men der 
er fortsat brug for mere.

Hvis Danmark skal være blandt de rigeste og mest konkurrencedygtige lande i verden, og hvis 
vi skal opretholde en velfungerende offentlig sektor med gode skoler, værdig ældrepleje og et 
af verdens bedste sundhedssystemer, kræver det, at vi opretholder høje ambitioner. Ikke for 
reformernes egen skyld, men fordi reformer er forudsætningen for varig velfærd. 

Vi har noteret os, at regeringen har lagt op til en række reformer. Regeringens 2020-plan 
 bebuder således reformer for i alt 22 mia. kr., jf. tabel 2. Venstre har allerede hjulpet regerin-
gen med at gennemføre en skattereform og en reform af førtidspension og fleksjob. Vi mener 
fortsat, at der er et behov for reformer, så der også i årene 2014-2020 er plads til en beskeden 
vækst i det offentlige forbrug. 

Tabel 2: Regeringens 2020-plan mangler milliarder

 Forslag              Gennemført
Mia. kr.

Forslag                Gennemført
Arbejdsudbud

Besparelser på forsvar 2 0 - -

Besparelser på EU-bidrag 1 0 - -

Skattereform 3 2,7 7.000 15.800

Reform af førtidspension og fleksjob 2 1,9

28.000

5.000

Tidligere færdiggørelse af uddannelse 2 ? ?

Integration, kontanthjælp,  
sygefravær mv.

3 ? ?

Trepartsaftale 4 Aflyst 20.000 Aflyst

Modernisering mv. 5 ?  ?

Uspecificeret - - 5.000 -

I alt 22 4,6 60.000 20.800
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Hvis målene i regeringens egen 2020-plan står ved magt, mangler der knap 17½ mia. kr. i 
 reformer og knap 40.000 i øget arbejdsudbud. De løfter vil Venstre gerne hjælpe regeringen 
med at indfri ved at lade en kontanthjælpsreform være et centralt element i finansloven for 
2013. For jo længere vi udsætter reformerne, desto større bliver udfordringerne. Til sammen-
ligning øgede VK-regeringens 2020-aftaler i foråret 2011, Genopretningsaftalen og Forårspakke 
2.0 beskæftigelsen med i alt 105.000 personer i 2020.2 

Regeringens 2020-reformer medvirker Venstre gerne til. Forudsætningen er blot, at vi også er 
med til at beslutte, hvordan overskuddet fra reformerne skal anvendes. De to væsentligste 
udfordringer, som skal løses gennem målrettede reforminitiativer er, at alt for mange danskere 
er udenfor arbejdsmarkedet, og at skatten er alt for høj.

Med Venstres finanslovsudspil for 2013 tager vi flere skridt i retning mod at reducere antallet af 
danskere uden for arbejdsmarkedet og et af verdens højeste skattetryk.

2 Kilde: Finansministeriet (2011): ”Økonomisk Redegørelse august 2011”.
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Figur 1a: Skatten trykker Figur 1b: For få arbejder

Anm: Skattetryk i procent af BNP, data fra 2010.
Kilde: OECD.

Anm: Prognosen (stiplede linjer) tager højde for tilbagetrækningsreformen, 
men ikke skatteaftalen og reform af førtidspension og fleksjob.
Kilde: Arbejdsmarkedsrapport 2011, DA.

Det skal betale sig at arbejde
Det skal altid kunne betale sig at arbejde frem for at være uden job. Det har været god Venstre-
politik i mange år. Desværre har regeringens politik siden valget haft den stik modsatte virk-
ning. Ved at afskaffe kontanthjælpsloftet, 225-timers reglen, givet kontanthjælpsmodtagerne 
mere ferie mv., har regeringen gjort det mere attraktivt at modtage kontanthjælp frem for at gå 
på arbejde. 
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De ændrede regler på kontanthjælpsområdet betyder, at hvis et ægtepar begge er på kontant-
hjælp, vil den ene ægtefælle i år skulle tjene ca. 30.000 kr. om måneden for at være lige så godt 
stillet, som hvis begge er på kontanthjælp.3 Det vil Venstre gøre op med.

Venstre ønsker derfor, at en reform af kontanthjælpen skal være et centralt element i efter-
årets finanslovsaftale. Det skal altid kunne betale sig at arbejde frem for at være på overfør-
selsindkomst. Derudover er det afgørende, at der igen indføres regler, som kompenserer for, at 
regeringen har afskaffet kontanthjælpsloft, 225-timersregel mv., så det igen kan betale sig at 
arbejde. Derfor foreslår Venstre besparelser på kontanthjælps- og aktiveringsområdet mv. på 
1½ mia. kr. fra 2013 stigende til 3 mia. kr. frem mod 2020.

Konkrete forslag til en kontanthjælpsreform: 

1.  Udvidelse af ungeindsatsen til 30 år. I dag nedsættes kontanthjælp og dagpenge til unge mellem  
18 og 24 år for at øge tilskyndelsen til at tage en uddannelse. Det virker. Derfor bør indsatsen udvi-
des til også at omfatte unge mellem 25 og 29 år. 

2.  Udvidelse af uddannelsespålægget til 30 år. I dag kan unge op til 25 år pålægges at tage en 
 uddannelse frem for at være på offentlig forsørgelse. Ungepålægget virker, og derfor er Venstre 
enige med blandt andre KL i, at målgruppen bør udvides op til 30 år.4  

3.  Gensidig forsørgerpligt mellem samlevende. I dag er det kun gifte par, der skal forsørge  
hinanden i kontanthjælpssystemet. Det skal udvides til også at omfatte samlevende, ligesom det gør 
sig gældende indenfor andre områder eksempelvis tildeling af børnetilskud og førtidspension. 

4.  Skærpede sanktioner for kontanthjælpsmodtagere. Kontanthjælpsmodtagere skal tage imod  
de tilbud, de får om aktivering, ellers bør det have konsekvenser for deres ydelse. 

5.  Aktivering fra dag ét. Alle ledige, der kan, skal i aktivering straks efter, de søger om kontanthjælp. 
Erfaringerne fra Aalborg viser, at næsten hver tredje ledig vender i døren og helt undlader at søge 
 kontanthjælp, mens erfaringer fra Aarhus viser, at ledige hurtigt kommer i job eller uddannelse.5  

6.  Øget mobilitet. I dag er der grænser for, hvor langt (tidsmæssigt) visse grupper af ledige skal 
bevæge sig for at få et job. Vi skal kigge på, om disse mobilitetskrav kan skærpes, så ledige i endnu 
højere grad skal være parate til at flytte sig for at få et job.

Erhvervsskattepakke skal skabe job
Der er ingen tvivl om, at vores høje skatter og afgifter påvirker Danmarks konkurrenceevne 
negativt. En international undersøgelse placerer Danmark helt nede som nummer 130 ud af  
142 lande, når man kigger på skat og konkurrenceevne.6 En anden undersøgelse fra DI  placerer 
Danmark langt tilbage i feltet, når der måles på virksomhedernes omkostninger og skat, jf. figur 
1c. Det er ikke godt nok, for i sidste ende koster det danske arbejdspladser og velfærd. 

3 Besvarelse af FIU § 17 spm. Nr. 1 (L1) af 13. december 2011. 
4 KL, den 7. juni 2012: ”Uddannelsespålægget virker og bør udvides”.
5 Besvarelse af BEU spm. 306 (alm. del) af 16. maj 2012.
6 World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2011-2012.
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Figur 1c: Danske virksomheder har dårlige konkurrencevilkår

Da Venstre havde regeringsansvaret, gennemførte vi tre skattereformer, som alle gjorde 
det mere attraktivt at arbejde, og vi sænkede selskabsskatten fra 30 pct. til 25 pct. Det trak 
 Danmark i den rigtige retning. I juni 2012 indgik Venstre en skatteaftale med regeringen, som 
sænkede skatterne med over 7 mia. kr., og som gjorde det mere attraktivt at arbejde frem for 
at være på passiv forsørgelse. Skattereformen fra juni er desværre gennemført i kølvandet på 
regeringens skattestigninger for over 6 mia. kr. Det er konsekvensen, når skattestoppet ikke 
længere eksisterer.
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Der skal ikke være tvivl om, at Venstre arbejder for, at skatten gradvist bliver lavere.  
Vores vigtigste prioritet på skatteområdet i vores finanslovsudspil er at gennemføre en 
erhvervsskatte pakke, som målrettet sænker erhvervslivets økonomiske byrder. Det vil bidrage 
til, at optimismen kommer tilbage i dansk erhvervsliv, hvilket vil føre til mere aktivitet og dermed 
flere danske arbejdspladser. 

Konkret foreslår Venstre en erhvervsskattepakke på 3½ mia. kr. i 2013, som blandt andet 
afskaffer fedtafgiften og bevarer BoligJob-ordningen, som regeringen afskaffer ved nytår, jf. 
tabel 3. Samtidig indeholder vores erhvervsskattepakke en skattefritagelse for udstationerede 
medarbejdere (bevarelse af ligningslovens § 33A), som rammes hårdt af skatteaftalen fra juni, 
og en hjælpende hånd til familieejede virksomheder, som ønsker at foretage et generations-
skifte. Endeligt afsættes 50 mio. kr. målrettet turismeerhvervet - eksempelvis til lempelser af 
energiafgifter eller forhøjelse af fradrag for moms. 

Venstre mener også, at regeringen har truffet forkerte beslutninger ved at femdoble NOx- 
afgiften og ved at indføre en ny sukkerafgift. Begge dele lægger yderligere byrder på erhvervs-
livet, og gør det dyrere at være dansker. Venstre så også gerne disse afgifter fjernet eller 
reduceret, men det forudsætter yderligere finansiering. 

Derudover arbejder Venstre også for en fuldt finansieret nedsættelse af selskabsskatten. Vi 
har brug for, at Danmark bliver et mere attraktivt land at investere i, så vi kan få flere investe-
ringer og flere arbejdspladser. Nedsættelsen af selskabsskatten skal ses i sammenhæng med, 
at  selskabsskattesatsen i EU er nedsat, siden Danmark i 2007 nedsatte satsen til 25 pct. I dag 
udgør den gennemsnitlige selskabsskat i hele EU således 23½ pct.7  

7 Kilde: Skatteministeriet (2012): ”Skattesatser i EU-landene”.

Tabel 3: Erhvervsskattepakke

Mio. kr. 2013

Afskaffelse af fedtafgiften 1.300

BoligJob-ordningen bevares 1.750

Skattefritagelse for udstationerede medarbejdere mv.  
(genindførelse af ligningslovens § 33A)

310

Pulje til fremme af turismeerhvervet 50

Bedre forhold ved generationsskifte i familieejede virksomheder  
(forhøjelse af grænsen for succession)

40

Erhvervsskattepakke, i alt 3.450

Anm.: Provenu er opgjort efter tilbageløb af skatter og afgifter.
Erhvervsskattepakken finansieres bl.a. af en sanering af erhvervsstøtteordninger, tilskud mv. på 500 mio. kr. samt af provenuet 
fra kantinemoms på ca. ¼ mia. kr., som ikke er udmøntet. Derudover bidrager lavere offentlige udgifter til finansieringen. 



Færre afgifter. Flere arbejdspladser · September 2012 11

Derfor foreslår Venstre, at der nedsættes et udvalg med deltagelse af relevante eksperter samt 
bred repræsentation fra erhvervslivet. Udvalget skal udarbejde forslag til finansiering inden for 
erhvervsområdet til en reduktion af selskabsskatten. Det står i klar kontrast til regeringens 
forslag om at spare 2 mia. kr. på erhvervsstøtten, som skal finansiere øgede offentlige udgifter. 

BoligJob-ordningen bevares
For mange travle familier er det vanskeligt at få hverdagen til at hænge samme. Derfor indførte 
VK-regeringen i 2011 BoligJob-ordningen, som betyder, at familier i dag kan trække udgifter til 
hjælp i hjemmet fra i skat. Et par kan således fratrække lønudgifter for op til 30.000 kr. fra om 
året. Det svarer til et tilskud på ca. 10.000 kr. om året. 

BoligJob-ordningen har vist sig at være en succes. Alene i 2011 benyttede flere end 270.000 
danskere BoligJob-ordningen. Desværre har regeringen besluttet både at afskaffe BoligJob-
ordningen og det energirenoveringsfradrag, som ellers var ment som et lille plaster på såret. 

BoligJob-ordningen giver ikke bare en hjælpende hånd til travle familier. Ordningen bidrager 
også til at sort arbejde og gør-det-selv-arbejde konverteres til hvidt arbejde, som der svares 
moms og skat af. Derfor vil Venstre videreføre BoligJob-ordningen, så familier fortsat kan 
trække udgifter til håndværkere, rengøring og børnepasning fra i skat. Der afsættes 1¾ mia. kr. 
til at videreføre ordningen, som dermed overflødiggør den eksisterende hjemmeserviceordning 
samt den planlagte - men nu aflyste - støtteordning til energirenovering af boliger.

Et skattestop giver danskerne tryghed 
Skattestoppet er omdrejningspunktet for Venstres skattepolitik. Skattestoppet betød i næsten 
10 år, at danskerne kunne sove trygt om natten, fordi skatter og afgifter ikke pludselig blev 
sat i vejret. Og virksomhederne kunne trygt foretage investeringer i vished om, at de ikke blev 
pålagt øgede skatter og afgifter. 

Den tryghed har den nuværende regering fjernet. Alene med sidste års finanslovsaftale øgede 
regeringen skatterne med 5 mia. kr. Det svarer ifølge Skatteministeriets egne beregninger5  
til en ekstraregning på 3.400 kr. for en almindelig LO-familie. I foråret kom mere end 1 mia. 
kr. i yderligere skattestigninger til. Og regeringens finanslovsforslag for 2013 øger byrderne 
 yderligere.

Danskerne kan stole på, at hvis Venstre igen får regeringsmagten, 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 vi gradvist kan sænke skatten, hvis der er råd til det.

I dette finanslovforslag sænker Venstre i alt skatter og afgifter med ca. 4 mia. kr., hvilket vil 
bidrage til at sikre bedre konkurrencevilkår for danske virksomheder og give et større råderum i 
danske familiers økonomi.

8 Besvarelse af SAU spm. 441 af 15. marts 2012.
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Reformer for velfærd

•  Det skal betale sig at arbejde. Det skal altid kunne betale sig at arbejde frem for at være på passiv 
forsørgelse. Men desværre har regeringen gjort det mere attraktivt at modtage kontanthjælp frem 
for at gå på arbejde. Venstre foreslår reformer på kontanthjælps- og aktiveringsområdet mv. på 1½ 
mia. kr. i 2013 stigende til 3 mia. kr. frem mod 2020.

 
•  Afskaffelse af fedtafgiften. Fedtafgiften blev indført med henblik på at styrke folkesundheden. 

Det har imidlertid vist sig at være vanskeligt at målrette afgiften, og samtidig har afgiften været 
 administrativt bøvlet for virksomhederne at håndtere. Venstre foreslår, at fedtafgiften afskaffes  
fra 2013. Forslaget skønnes at indbringe et varigt mindre provenu på 1,3 mia. kr. efter tilbageløb af 
skatter og afgifter.

•  BoligJob-ordningen bevares. Fra nytår afskaffer regeringen BoligJob-ordningen. Det er Venstre 
imod. BoligJob-ordningen er en succes – flere end 270.000 danskere benyttede sig af ordningen 
sidste år. Den giver danske familier en hjælpende hånd i en travl hverdag, og samtidig konverterer 
den sort arbejde og gør-det-selv-arbejde til rigtige job. Venstre afsætter 1¾ mia. kr. til at videreføre 
BoligJob-ordningen i 2013.

•  Vi skal fortsat have danskere udstationeret i verden. Fra næste år vil udstationerede med-
arbejdere i danske firmaer, nødhjælpsarbejdere samt universitetsforskere, der tager ophold i udlan-
det, skulle svare fuld skat til Danmark. Det vil indebære større lønudgifter for virksomhederne, og 
i sidste ende vil det koste arbejdspladser. Venstre vil derfor bevare ligningslovens § 33A. Det inde-
bærer et mindre provenu på 310 mio. kr. efter tilbageløb af skatter og afgifter.

•  Bedre forhold ved generationsskifte i familieejede virksomheder. Regeringen har øget beskat-
ningen ved generationsskifte i familieejede virksomheder. Det forringer familieejede virksomheders 
muligheder for at gennemføre et generationsskifte til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. 
Venstre foreslår, at grænsen for finansielle aktiver ved succession igen forhøjes til 75 pct. Det skøn-
nes at indebære et mindre provenu på 40 mio. kr. 

•  Forbedringer af turismeerhvervets rammevilkår. Der afsættes en pulje på 50 mio. kr., der mål-
rettes turismeerhvervet - eksempelvis i form af lempelser af energiafgifter eller forhøjelse af fradrag 
for moms. Det vil understøtte vækst og lokal jobskabelse i hele landet. 

•  Lavere selskabsskat i stedet for erhvervsstøtte. Danmark skal være et mere attraktivt land at 
investere i. Venstre foreslår derfor en fuldt finansieret nedsættelse af selskabsskatten. Der nedsættes 
et udvalg med deltagelse af relevante eksperter samt bred repræsentation fra erhvervslivet, som skal 
udarbejde forslag til finansiering inden for erhvervsområdet af en reduktion af selskabsskatten. 

•  Fortsat skattestop. Så vi ikke bremser væksten. Så boligejerne er sikret mod skattestigninger.  
Og så danskere og virksomheder har tryghed for, at deres økonomi ikke pludselig forværres af ekstra 
skatter og afgifter.
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2. Velfærd med frihed 

Det danske velfærdssamfund er et af verdens bedste og mest veludbyggede. Det skal det blive 
ved med at være. Den offentlige sektor er stor og dyr - og gennem årtier har den fået lov til at 
vokse sig større og dyrere. Desværre betyder det ikke, at velfærdssamfundets sikkerhedsnet 
er så fintmasket, at ingen falder igennem. Løsningen er ikke at blive ved med at udskrive større 
checks. Det har vi prøvet, og det får desværre ikke udfordringerne til at gå væk.

Derfor skal den offentlige sektor blive bedre og mere effektiv. Det handler ikke om, at vi skal 
fyre sygeplejersker, lærere eller pædagoger, men om at sikre, at vi bruger pengene bedre, mere 
målrettet, mere effektivt, så vi får bedre velfærd - men ikke dyrere velfærd. 

Derfor er der behov for, at den offentlige sektor går længere på literen. Gennem blandt  andet 
Gensidighedsaftalen mellem VK-regeringen og KL blev der sat fokus på effektiviseringer, 
 afbureaukratisering mv. Regeringen fortsætter denne linje og lægger op til at finde mindst  
5 mia. kr. gennem modernisering af den offentlige sektor. Det bakker Venstre op om. Vi fore-
slår blandt andet øget konkurrenceudsættelse af den offentlige sektors opgaver, afbureau-
kratisering, bedre indkøb o.lign. Vi lægger op til at frigøre mindst 1 mia. kr. allerede i 2013. Det 
kan eksempelvis ske ved at løfte graden af konkurrenceudsættelse i det offentlige såvel stat, 
 kommuner som regionerne. Erfaringerne viser, at der er et stort besparelsespotentiale. 

Venstre vil have en offentlig sektor, som er præget af frihed og ansvar. Frihed, så de offentligt 
ansatte får lyst til at tage endnu mere ansvar i deres job. Ansvar, så cheferne i højere grad gør 
brug af deres ledelsesret til at udvikle, nytænke og effektivisere. Og frihed til familier, patienter 
og ældre, så de kan vælge frit mellem forskellige tilbud.

2 milliarder til velfærd 
Der skal være plads til, at vi fortsat prioriterer velfærdsområderne. Derfor afsætter vi 2 mia. kr. 
til nye prioriteringer inden for navnlig uddannelse, forskning og sundhed. Der afsættes blandt 
andet ½ mia. kr. til folkeskolen, godt ½ mia. kr. til forskning samt 0,1 mia. kr. til en indsats mod 
socialt bedrageri. De resterende midler kan bruges på yderligere prioriterede initiativer. Ud over 
2 mia. kr. i velfærdspuljen er der afsat yderligere 650 mio. kr. i en statslig omprioriteringspulje 
på driftsrammen. De samlede prioriteringer beløber sig dermed til knap 2¾ mia. kr. 

Bedre prioritering af de statslige driftsudgifter
Venstre lægger op til at etablere en omprioriteringspulje på 650 mio. kr. af de statslige drifts-
udgifter i 2013 svarende til ca. ½ pct. af den statslige driftsramme. Midlerne skal prioriteres nye 
og eksisterende initiativer på finansloven. Eksempelvis finansierer omprioriteringspuljen  
100 mio. kr. til nedrivningspuljen til misligholdte bygninger på landet og 70 mio. kr. til styrket 
diplomati i verdens vækstøkonomier. 
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Sundhed prioriteres højt 
Venstre prioriterer fortsat sundhedsområdet højt. Under VK-regeringen lykkedes det at løfte 
området betydeligt. I 2011 blev der således anvendt 33 mia. kr. mere på sundhedsområdet, end 
der gjorde i 2001. Men en målrettet indsats på sundhedsområdet handler om mere end blot 
penge. Det handler om at indrette systemet efter patienternes behov. For Venstre er udgangs-
punktet, at patienten skal sættes i centrum. Det betyder, at der skal være fri og lige adgang til 
et sundhedsvæsen, og at særinteresser fra faggrupper og politikere aldrig må stå i vejen for, at 
patienterne får den bedst mulige behandling.

Højst én måneds ventetid i sundhedsvæsenet
Derfor er Venstre også helt uenige i regeringens beslutning om at forlænge patienternes vente-
tid ved at forringe det frie sygehusvalg. Det frie sygehusvalg er en kæmpe succes, som omkring 
en halv million patienter indtil videre har haft glæde af. Samtidig er den gennemsnitlige ventetid 
faldet med mere end én måned. 

Regeringen har besluttet at forringe patienternes vilkår fra nytår – ikke for at spare penge, men 
fordi modstanden mod privathospitaler vejer tungere end patienternes rettigheder. 

Venstre er imod beslutningen og ønsker at fastholde det udvidede frie sygehusvalg, så patien-
terne også fremover kan vælge at søge behandling på et privathospital, hvis ventetiden på det 
offentlige hospital overstiger én måned. 

Hurtig udredning
Regeringen har indgået en aftale med regionerne om at indføre en ret til hurtig udredning for 
alle somatiske patienter fra september 2013. Regeringen har således overtaget vores plan om 
at sikre hurtig og sammenhængende udredning i tilknytning til de udrednings- og diagnose-
centre, som regionerne er i gang med at etablere. Venstre støtter selvsagt fortsat indførelsen 
af en udredningsgaranti. Men hurtig udredning skal ikke ske på bekostning af hurtig behandling. 
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Figur 2a: Næsten en halv million danskere har benyttet det frie sygehusvalg

Anm.: Akkumulerede antal patienter, der har benyttet det udvidede frie sygehusvalg. Tal for 2011 er kun inkl. 1. kvartal.
Kilde: Ministeriet for forebyggelse og sundhed, oktober 2011: ”Tal på sundhed”
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6 timers sammenhængende skoledag for alle elever i 0.-3. klasse
En god folkeskole er fuldstændig afgørende for, at vi når i mål med vores ambitiøse uddannelses-
målsætninger. Under VK-regeringen blev fagligheden i folkeskolen styrket betydeligt. Vi er dog 
ikke i mål endnu. 

I Venstre ønsker vi, at alle børn får den bedst mulige start på deres folkeskoletid – og dermed 
for hele deres uddannelsestid. Venstre vil derfor indføre en 6 timers sammenhængende skole-
dag for alle elever i 0.-3. klasse med plads til både leg og læring. I de yngste klasser behøver der 
ikke være en læreruddannet til stede hele tiden, idet en andel af de seks daglige timer kan være 
fyldt med leg, udeliv og lignende. 

Der afsættes ½ mia. kr. til initiativet, som finansieres inden for velfærdspuljens samlede ramme 
på 2 mia. kr. 

Én times motion om dagen i 0.-3. klasse
Folkeskole udgør det daglige samlingspunkt for 600.000 danske børn på tværs af sociale skel 
og baggrunde. Alle børn skal med. Ikke kun gennem lige muligheder for at dygtiggøre sig, men 
også gennem lige muligheder for at få en sund og god barndom. 

Desværre er børn markant mindre aktive end tidligere. Flere børn bliver overvægtige og få børn 
lever op til Sundhedsstyrelsens anbefaling om en times daglig motion.9 Mangel på motion går 
især ud over de svageste børn, som ikke dyrker motion efter skoletid, men som blot sætter sig 
hjem foran computeren eller fjernsynet.

Derfor vil Venstre sikre, at alle skoleelever i 0.-3. klasse får én times daglig fysisk aktivitet i 
forbindelse med deres skoledag. Skolerne skal have frihed til fleksibel tilrettelæggelse, så de 
60 minutter kan opdeles i mindre perioder eller integreres i undervisningen i de øvrige fag. Der 
skal også være frit valg af metode for den enkelte skole. Motion kan være en del af de alminde-
lige idrætstimer, det kan være organiseret leg i frikvarter, eller det kan være en gåtur i skoven i 
biologitimen. 

Forslaget finansieres som led i en 6 timers sammenhængende skoledag.

Frihed under ansvar i trafikken
Sammenlignet med andre lande er trafiksikkerheden i Danmark i top. Antallet af trafikdræbte 
har i flere år været faldende, og i 2011 var antallet af trafikdræbte det laveste nogensinde.10 Men 
vi har fortsat en udfordring i forhold til de helt unge bilister. For at forbedre de unge bilisters 
trafiksikkerhed foreslår Venstre, at der gennemføres en 3-årig forsøgsordning, som indebærer, 
at 17-årige får mulighed for at erhverve kørekort til biler, som det sker i dag for 18-årige. En 
 betingelse er, at det sker under supervision af en erfaren bilist. En tilsvarende ordning har  
været en stor succes i Tyskland, hvor antallet af alvorlige ulykker blandt unge bilister er redu-
ceret med mere end 20 pct. 

Samtidig foreslår Venstre, at knallertlovgivningen ændres, så unge får mulighed for at køre på 
lille knallert, når de fylder 15 år. Til gengæld ønskes så en række stramninger af loven, så trafik-
sikkerheden tilgodeses. 

9 Videnskab.dk: Leg i skolen giver overvægtige børn langt bedre kondi samt Hjerteforeningen: ”Herteforeningens forebyggelsespolitik 2009”, side 15.
10 Kilde: Danmarks Statistik (2012): ”Historisk lavt antal dræbte og tilskadekomne”.
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Velfærd med frihed

•  Længere på literen i den offentlige sektor. Der skal findes mindst 5 mia. kr. gennem moderni-
sering af den offentlige sektor. Det er en fortsættelse af VK-regeringens økonomiske politik, og vi 
foreslår blandt andet øget konkurrenceudsættelse af den offentlige sektors opgaver, afbureaukra-
tisering, bedre indkøb mv. Venstre lægger op til at finde mindst 1 mia. kr. i 2013. Det kan eksempelvis 
ske ved at løfte graden af konkurrenceudsættelse i det offentlige. 

•  Nye prioriteringer på velfærdsområderne. Der afsættes en velfærdspulje på 2 mia. kr. i 2013 
hovedsagligt til prioriteringer inden for uddannelse, forskning og sundhed. Puljen finansieres blandt 
andet af initiativer, der gennem en mere effektiv drevet offentlig sektor skal frigøre mindst 1 mia. kr. 
i 2013. 

•  Bedre prioritering af de statslige driftsudgifter. Venstre vil etablere en omprioriteringspulje på 
650 mio. kr. i 2013 svarende til ca. ½ pct. af den statslige driftsramme. Midlerne skal prioriteres til nye 
og eksisterende initiativer på finansloven. 

•  Bevar det frie sygehusvalg. Regeringen vil afskaffe det udvidede frie sygehusvalg efter en  
måned. Det er Venstre imod. For os har udgangspunktet altid været at sætte patienten i centrum  
– og  patienten skal ikke tilbage på ventelisten. Siden VK-regeringen indførte det frie sygehusvalg har 
 omkring en halv million patienter benyttet sig af tilbuddet. 

•  Hurtig udredning. Regeringen har overtaget vores plan om at sikre hurtig og sammenhængende  
udredning i tilknytning til de udrednings- og diagnosecentre, som regionerne er i gang med at  
etablere. Venstre støtter selvsagt fortsat indførelsen af en udredningsgaranti. Men hurtig udredning 
skal ikke ske på bekostning af hurtig behandling.

•  Øget satsning på telemedicin. Velfungerende telemedicinske løsninger giver mulighed for bedre 
sammenhæng på tværs af afstande og øget kvalitet i behandlingen. Samtidig giver det mulighed for 
hurtigere og bedre diagnosticering, mindre unødig transport for patienter og nye muligheder for at 
konsultere eksperter. Venstre ønsker, at indsatsen fortsættes og udbygges med i alt 50 mio. kr. fra 
Fonden for Velfærdsteknologi. 

•  6 timers sammenhængende skoledag for alle elever i 0.-3. klasse. Venstre vil indføre en  
6 timers sammenhængende skoledag for alle elever i 0.-3. klasse med plads til både leg og læring. 
Som en del af den sammenhængende skoledag skal børnene have mindst én times daglig motion.

•  Alle elever i 0.-3. klasse skal have én times motion om dagen. Sunde vaner grundlægges i 
barndommen, og derfor skal alle elever i skolens yngste klasser røre sig én time om dagen. Der skal 
være frihed til at tilrettelægge de 60 minutters motion, som man ønsker lokalt eksempelvis ved at 
integrere motion i andre fag eller ved at lave organiserede aktiviteter i frikvarter.

 
•  Innovation, idéudvikling og iværksætteri på skoleskemaet. Vi skal styrke vores evne til at få 

ideer og tænke innovativt. Derfor foreslår Venstre, at der udvikles et nyt fag - idéudvikling – i folke-
skolens ældste klasser, og at skolerne gives frihed til at oprette udskolingslinjer med fokus på innova-
tion og iværksætteri. Forslaget finansieres af en udviklingspulje under Ministeriet for Børn og Unge. 

•  Udskoling på frie grundskoler. Det er ikke i dag muligt at oprette en friskole, der koncentrerer sig 
om elever fra 7. til 10. klasse, som det gælder for folkeskoler. I Venstre lægger vi vægt på, at forældre 
skal være i stand til frit at vælge skole til deres børn. Derfor foreslår vi at ophæve den forskelsbe-
handling, der i dag er på folkeskoler og friskoler, når det kommer til udskolingsforløb.

•  Frihed under ansvar i trafikken. Venstre foreslår, at der gennemføres en 3-årig forsøgsordning, 
som indebærer, at 17-årige får mulighed for at erhverve kørekort til biler. En betingelse er, at det sker 
under supervision af en erfaren bilist. Samtidig foreslår Venstre, at knallertlovgivningen ændres, så 
unge får mulighed for at køre på lille knallert, når de fylder 15 år. Til gengæld ønskes så en række 
stramninger af loven, så trafiksikkerheden tilgodeses.
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3. Flere skal med 

I Venstre tror vi på, at alle brænder for at kunne gøre en forskel. At tage ansvar for eget liv. At 
være med i fællesskabet. Og at være til gavn for selv og andre. For nogle betyder det, at vi skal 
hjælpe dem på vej og give dem et rygstød. For andre betyder det, at vi skal lade dem få fred 
eller frihed. Danmark skal være et samfund, som holder de svage oppe uden at holde de stærke 
nede. Vi skal stille større krav til dem, der kan, og give mere støtte til dem, der har behov.

Det bedste rygstød er at være en del af et stærkt fællesskab for eksempel ved at være omgivet 
af familie og venner eller ved at have en uddannelse eller et job. Det giver værdi i livet. I dag har 
kun halvdelen af danskerne en lønindkomst, som skal finansiere den samlede velfærd. Det er 
ikke kun et økonomisk problem, det er også et menneskeligt problem.
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Figur 3a: 1 million danskere udenfor arbejdsmarkedet

Anm.: Tal for 1. kvartal 2012. Folkepensionister er opgjort pr. 1. januar 2012 og dækker over 65-66-årige folke-
pensionister; disse er ikke opgjort som fuldtidspersoner. Offentlig forsørgede på alle andre ydelser end folke-
pension dækker kun over 16-64-årige. Kvartalstal for offentlig forsørgede er ikke sæsonkorrigerede.
Kilde: DA og Danmarks Statistik.



Færre afgifter. Flere arbejdspladser · September 201218

Vi hjælper ingen ved at sænke forventningerne og ved at afskrive dem. Vi skal selvfølgelig 
fortsætte med at hjælpe samfundets svageste, men vi skal også møde alle med høje krav og 
forventninger. Hvis vi skal hjælpe samfundets svageste, så skal vi behandle dem med respekt 
for deres forskellighed. Vil man skabe de lige muligheders land, skal man ikke behandle alle ens.

Ungepakke
Ungdomsledigheden er fortsat stigende, og der er behov for, at vi sætter ind på flere fronter. 
Ungdommen er fremtidens fundament. Vi skal understøtte, at flest mulige kommer godt i gang 
med arbejdslivet, så ungdommen kan være med til at sikre fremtidens vækst. For at sikre denne 
udvikling er der brug for en flerstrenget indsats.

Derfor vil Venstre gennemføre en ungepakke for at undgå, at ungdomsledigheden bider sig 
fast.

Initiativerne i ungepakken finansieres gennem omprioriteringer indenfor den af regeringen 
foreslåede ungepakke på i alt 193 mio. kr. samt 120 mio. kr. fra reserven til nye uddannelses-
initiativer. Eksempelvis er Venstre imod den foreslåede udvidelse af voksenlærlingeordningen  
og vil hellere bruge pengene på virksomhedsnær aktivering, som virker.11 Initiativerne skal 
 desuden ses i sammenhæng med Venstres forslag til en kontanthjælpsreform. 

Initiativer målrettet unge ledige

•  Arbejde frem for kontanthjælp. Unge må ikke parkeres på passiv forsørgelse. Derfor skal unge-
indsatsen udvides til 30 år, ligesom alle uuddannede unge under 30 år fremover skal pålægges at 
tage en uddannelse frem for at være på kontanthjælp. 

•  Iværksætterstipendiater til 100 unge. Unge skal kunne forfølge en god idé og blive selvstændige. 
Derfor vil vi indføre et nyt iværksætter-stipendiat, hvor 100 unge årligt kan forfølge drømmen om en 
karriere som selvstændig. Iværksætterstipendiatet betyder, at unge i en periode på op til ét år kan 
fokusere på at løbe en karriere som selvstændig i gang uden at skulle bekymre sig om lønchecken. 
Stipendiet tildeles efter vurdering fra lokale væksthuse og universiteter, og skal være på niveau med 
ungesatsen. Der afsættes 10 mio. kr., som finansieres indenfor den samlede forskningsreserve.

•  Landdistriktsvidenpilot. Videnpilotordningen skal sikre en bedre geografisk afbalanceret profil med 
indførelsen af en såkaldt landdistriktsvidenpilot. Det skal være muligt at få en landdistriktsvidenpilot 
i de 16 landdistriktskommuner. Dette tiltag vil sikre udviklingen og væksten i landdistrikterne samtidig 
med, at unge får en ekstra mulighed for at komme i arbejde. 

•  Mere virksomhedsnær aktivering. Som ledig er det afgørende at holde så tæt kontakt til arbejds-
markedet som muligt. Der er unge, som aldrig eller kun i meget begrænset omfang har haft tilknyt-
ning til arbejdsmarkedet, og unge som har massive problemer ud over ledighed. Det er derfor afgø-
rende, at kontakten til erhvervslivet og virksomhederne etableres så tidligt som muligt - eksempelvis 
ved i højere grad at anvende løntilskud i private virksomheder. Den virksomhedsrettede aktivering 
opprioriteres derfor for ledige under 30 år.

•  Metodeudvikling. Matchgruppe tre i kontanthjælpssystemet er en broget flok. De har mange for-
skellige former for barrierer i forhold til arbejdsmarkedet, og en stor del har flere væsentlige barrierer 
for arbejdsmarkedet. Der iværksættes derfor en undersøgelse, som skal klarlægge hvilke metoder, 
der får ledige i match gruppe tre til at bevæge sig i retning af det ordinære arbejdsmarked og uddan-
nelsessystem. 

11 Rosholm og Svarer (2011): ”Effekter af virksomhedsrettet aktivering i den aktive arbejdsmarkedspolitik.
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Prioriteringer af satspuljen
Mennesker er forskellige. Derfor er der stor forskel på, hvilken hjælp den enkelte har brug for, 
selvom udfordringen umiddelbart kan synes at være den samme. Meget politisk fokus er lige  
nu på dagpengemodtagere og ledige, men det må ikke fjerne fokus fra hjemløse, misbrugere  
og de psykisk syge. Udsatte og marginaliserede skal have en hjælpende hånd, så de får  
mulighed for at komme på ret køl og få et liv, hvor de selv kan tage ansvar og kan klare sig  
mest muligt selv.

Den afdæmpede lønudvikling i 2011 indebærer, at der ikke tilføres nye midler til satspuljen i 
2013. Venstre opfordrer derfor regeringen til en grundig gennemgang af alle satspuljekonti, 
således at uforbrugte midler identificeres. Venstre ønsker ligeledes, at de begrænsede nye 
indsatser, som der vil være penge til at gennemføre i 2013, vurderes i forhold til allerede eksi-
sterende indsatser, og at muligheden for omprioriteringer overvejes – ikke kun bagudrettet i 
forhold til uforbrugte midler, men også fremadrettet i forhold til de midler, som er afsat med de 
senere års aftaler. Det er vigtigt, at alle satspuljepengene bruges bedst muligt – ikke kun dem, 
der umiddelbart er til fordeling i 2013. 

Venstre ønsker, at de senere års indsats for at skabe armslængde mellem satspuljeforligskred-
sen og de private ansøgere fortsættes, så midler til private aktører fordeles på basis af faglige 
vurderinger af, hvem der har de bedste idéer og de bedste resultater. Vores ønske er således, 
at der fortsat afsættes puljer med særlige prioriterede temaer, som de forskellige organisationer 
og private aktører herefter kan ansøge om at få del i. 

I lyset af satspuljens begrænsede størrelse i 2013 er det Venstres ønske, at en større andel af 
puljen end vanligvis afsættes til ansøgningspuljer. 

Venstres prioriteringer af satspuljen for 2013

•  Anbringelsesområdet. Rækken af frygtelige børnesager er for lang. Det skal der dæmmes op for 
ved at flytte godkendelsen af selve anbringelsesstedet og deres ansatte ud af den enkelte kommune 
og samle opgaven i større enheder. Tilsynet med de anbragte børn og unge skal blive i den enkelte 
kommune.

 
•  Samlet handlingsplan for udsatte grupper. Der er brug for en samlet strategi for de udsatte 

grupper som bl.a. styrker indsatsen for de hjemløse, så de kan deltage aktivt i samfundet. Være-
steder med frivillige skal støttes mere. Psykisk syge misbrugere skal behandles for sindslidelse og 
misbrug i et specialiseret tilbud. Prostituerede skal hjælpes såvel socialt, sundhedsmæssigt som med 
job. Udsatte skal inddrages i samfundet ved rehabilitering. 

•  Frivillige i ældreplejen. Venstre vil afsætte 5 mio. kr. til at udbrede erfaringerne fra de plejehjem/-
boliger, der allerede har gode erfaringer med at supplere personalets daglige indsats med indsatsen 
fra frivillige uden at disse erstatter pleje- og omsorgspersonalet.

•  Forbedring af BPA-ordningen. Som opfølgning på evalueringen af BPA (Borgerstyret Personlig 
Assistance)-ordningen vil vi gøre ordningen mere fleksibel, så den enkeltes frie valg udvides og selv-
bestemmelsen sikres.

•  Opprioritering af personer i fleksjob og på ressourceforløb. Venstre vil afsætte 47 mio. kr. i 
2013 til at etablere og opstarte rehabiliteringsteam og ressourceforløb i de enkelte kommuner, som 
aftalt i Aftalen om en reform af førtidspension og fleksjob. 
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•  Flere kompetencer. Ordblindhed, manglende engelskkundskaber o.lign. kan være nogle af de 
ting, der begrænser evnen til at arbejde på en moderne arbejdsplads. Derfor foreslår Venstre, at der 
afsættes 20 mio. kr. til opkvalificering af personer med svag tilknytning til arbejdsmarkedet indenfor 
forberedende voksenundervisning og kurser. Desuden skal der sikres midler til, at de gode erfaringer 
med ordblinderygsæk kan komme flere til gode. 

•  Kortere ventetid på behandling af svært overvægtige børn og unge. I dag er der kun to sygehus-
afdelinger, der tilbyder behandling af stærkt overvægtige børn, og de har begge lange ventelister.

•  Godkendelse af stofmisbrugsbehandling. Der skal være ensartet høj kvalitet i behandlingen af 
stofmisbrug. Det er ikke tilfældet i dag. Samtidig har hver fjerde kommune ikke en kvalitetsstandard 
for stofmisbrugeres behandling, selv om det har været lovpligtigt i fire år. Derfor skal der etableres 
en kommunalt baseret godkendelsesordning af både private og offentlige stofmisbrugsbehandlings-
steder tilsvarende den ordning, der blev etableret på alkoholområdet som led i satspuljeaftalen for 
2009. Formålet er at sikre, at de behandlingssteder, som er en del af det kommunale stofmisbrugs-
behandlingstilbud, har den fornødne kvalitet i behandlingen. 

•  Styrket pårørendeindsats i psykiatrien. Udbredelse af best practice eksempelvis fra det 
 nationale gennembrudsprojekt ’Projekt Pårørende i Psykiatrien’. 

•  Styrket indsats for mennesker med knogleskørhed. Venstre vil afsættes 2 mio. kr. til en oplys-
ningskampagne målrettet svage og udsatte ældre, som er i særlig risiko for ikke at blive diagnosticeret 
og behandlet for knogleskørhed. 

•  Referenceprogram for børn med angstlidelser. Behandling af angstlidelser hos børn og unge er 
et vigtigt indsatsområde, idet angstlidelser debuterer i barndommen eller ungdommen. Angstlidelser 
hører til de socialt og menneskeligt set mest omkostningsfulde sygdomme i verden. Derfor foreslår 
Venstre, at der udarbejdes et referenceprogram for børn og unge, således som man har valgt at gøre 
det i Sverige, tilsvarende det referenceprogram for voksne med angstlidelser, der blev udarbejdet i 2007.

Stærkere politiindsats på gaden
Politiet skal først og fremmest bekæmpe kriminalitet. Derfor vil Venstre styrke politiindsatsen 
mod den synlige og alvorlige kriminalitet på gadeplan.

Det er totalt uacceptabelt, at der er områder i landet, hvor landets lov og ret end ikke forsøges 
opretholdt af politiet, som det er set på blandt andet Christiania, Vesterbro og i visse af landets 
ghettoområder. Politiets ledelse har tilsyneladende nedlagt indsatsen i forhold til visse typer 
af kriminalitet og dermed givet forbrydere frit spil i lange perioder med stigende kriminalitet og 
utryghed i befolkningen til følge. Det kan ingen andre end de kriminelle være tjent med.

Det er justitsministerens ansvar at sikre, at der lægges en hård og konsekvent linje overfor  
kriminalitet, og at der ikke opstår lovløse områder i Danmark. Hvis politiet ikke kan løfte  
opgaven inden for rammerne af politiforliget, som blev indgået i forbindelse med finansloven 
for 2012, er Venstre parat til at genåbne forliget så det sikres, at de nødvendige midler prioriteres 
indenfor forligets nuværende økonomiske ramme. 
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Venstre ønsker desuden, at kriminalitetsbekæmpelse på gadeplan vægtes tungere i resultat-
kontrakterne med politikredsene, og at manglende opfyldelse af resultatkonkraterne får  
markante konsekvenser for de ansvarlige i politiets ledelse.

Socialt bedrageri skal opdages 
Danmark har et af de fineste velfærdssamfund i verden. Der er fri adgang til lægebehandling, 
uddannelse, plejehjem, biblioteker, veje og barselsorlov samt et sikkerhedsnet for dem, hvor 
uheldet har været ude. Men der er nogle, der føler sig hævet over dette samfund. De tager del i 
goder, som ikke er deres. De bedrager. 

Flere kommuner har allerede nu succes med få ansatte, der hiver millioner hjem til kommune-
kassen. Penge som i stedet kan bruges på kernevelfærdsområder, der kommer os alle til gode. 
Det gælder fx i Brøndby, hvor én enkelt medarbejder i kommunens kontrolenhed skaffede mere 
end 5 mio. kr. hjem til kommunen i 2011.12 Tilsvarende har også Herlev haft succes med indsatsen 
mod socialt bedrageri. I 2011 stoppede kommunen sociale ydelser for 6 mio. kr.13  

Venstre ønsker at komme det sociale bedrageri til livs. Derfor foreslår vi, at kommunerne i en 
tværfagligt task force sammen med SKAT mv. styrker indsatsen for at komme socialt bedrageri 
til livs. Der afsættes en pulje på 100 mio. kr., som skal medfinansiere de øgede driftsudgifter. 
Puljen finansieres via omprioriteringer. 

Det skønnes, at initiativet kan afdække socialt bedrageri for op mod 600 mio. kr.

Klare og konsekvente krav til gavn for integrationen
Danmark har brug for at fastholde de gode resultater, hvor virksomheder har let adgang til 
udenlandsk arbejdskraft, der bidrager til at udvikle nye produkter eller åbne nye markeder. 
Danmark har også brug for udenlandske studerende, som bidrager til internationalt udsyn  
og perspektiv på universiteter og højskoler. Mens der skal fortsat være stramme regler for de  
udlændinge, som ikke kommer hertil med et ønske om at bidrage aktivt til samfundet.

Regeringen har i sit første år gennemført en række lempelser, der vil forrykke balancen negativt 
mellem antallet af familiesammenførte og flygtninge, og dem der kommer hertil for at arbejde 
og studere. Regeringen har eksempelvis lempet reglerne for tilknytningskrav i familiesammen-
føringssager, ligesom afviste asylansøgere snart kan bosætte sig udenfor asylcentrene. Det har 
på nuværende tidspunkt medført et øget asylpres og betydelige merudgifter. 

Det er sammen med beslutningen om at afskaffe starthjælpen og kontanthjælpsloftet med til 
at underminere grundlaget for en god integration, der starter med klare og konsekvente krav. 
Det skal fra starten være tydeligt, hvad vi som samfund forventer af den udlænding, der gerne 
vil leve sit liv i Danmark. Omvendt skal det også være klart, hvad konsekvensen er, hvis forvent-
ningerne ikke bliver indfriet. 

Regeringens lempeligere udlændingepolitik medfører større offentlige udgifter. Samlet har 
regeringens tiltag medført merudgifter på godt 350 mio. kr. næste år. Det er en forkert prio-
ritering af ressourcer, og der bør derfor gennemføres en besparelse på 350 mio. kr. på dette 
område.
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Flere skal med

•  Initiativer målrettet ledige/unge. Unge skal i arbejde eller i uddannelse. Ikke på passiv forsørgelse. 
Det er den bedste hjælp. Dette skal en reform af kontanthjælpsområdet understøtte. Derudover skal 
der sættes målrettet ind med blandt andet to nye ordninger for hhv. landdistriktsvidenpiloter og et 
nyt iværksættertilskud til unge med en iværksætter i maven. 

•  Stærkere politi-indsats på gaden. Det har vist sig, at der er pletter på danmarkskortet, hvor  
Politiet lader selv forhærdede kriminelle i fred. Det er uacceptabelt, og derfor bør der indenfor  
politiforligets ramme, prioriteres ekstra ressourcer til en styrket indsats på gadeplan. 

•  Indsats mod socialt bedrageri. Vi ønsker at komme det sociale bedrageri til livs. Derfor foreslår 
 Venstre, at kommunerne i en tværfagligt task force sammen med SKAT mv. øger deres indsats mod 
social bedrageri. Det skønnes, at initiativet kan frigøre op mod 600 mio. kr. om året.

•  Klare og konsekvente krav. Balancen i udlændingepolitikken skal genoprettes. Der skal være let 
adgang til Danmark for de, der skal arbejde eller studere, mens der skal stilles klare, konsekvente  
og ikke mindst rimelige krav til de udlændinge, der kommer hertil som familiesammenførte eller  
flygtninge. Venstre vil samlet spare 350 mio. kr. på området i 2013. 
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4.  Konkurrenceklart 
 samfund 

Danmark er en del af verden – og skal være åben overfor omverden. Det må og skal være et 
grundvilkår. Derfor skal vi føre en politik, som gør Danmark til et mere konkurrenceklart sam-
fund. Det handler dels om, at vores skattesystem skal være mere konkurrencedygtigt og dels 
om, at virksomhederne skal have gode rammevilkår for at placere arbejdspladser her i landet.

Vi sikrer ikke danske arbejdspladser ved at holde udenlandsk arbejdskraft ude eller ved at  
italesætte internationale virksomheder som nogle, der blot forsøger at snyde statskassen.  
Vi har brug for udenlandsk arbejdskraft. Vi har brug for internationale virksomheder. Begge  
dele skaber vækst og indtjening, som i sidste ende giver nye arbejdspladser til danskerne.

Gør vi det svært at drive virksomhed i Danmark, flytter arbejdspladserne. Gør vi det enkelt at 
drive virksomhed i Danmark, kommer arbejdspladserne til. Så simpelt er det. 

Grænsehandelspakke
Regeringen har øget afgifterne på grænsehandelsfølsomme varer med mere end 1 mia. kr. 
Dertil kommer regeringens nye sukkerafgift på 1 mia. kr., som vil øge grænsehandlen yderligere. 
En undersøgelse foretaget af De Samvirkende Købmænd i juni 201214 viser, at næsten 6 ud af 10 
husstande har grænsehandlet øl og sodavand i løbet af det seneste år. 

Den omfattende grænsehandel koster omsætning og arbejdspladser i den danske detail-
handel – og det er dyrt for statskassen. En undersøgelse foretaget af Dansk Erhverv viser, at 
 grænsehandel kan koste op til 7.500 danske arbejdspladser i detailhandlen.15 For at undgå, at 
den  øgede grænsehandel griber endnu mere om sig med uoprettelige konsekvenser for butiks-
handelen i grænselandet, foreslår Venstre en samlet grænsehandelspakke på 1,8 mia. kr. i 
målrettede afgiftslettelser, som vil bidrage til at reducere grænsehandlen. 

For det første foreslås fedtskatten afskaffet, hvilket vil betyde, at det bliver mere attraktivt 
at handle dagligvarer som smør og kød i Danmark frem for at køre over grænsen. Derudover 
 lægger vi op til, at der skal gennemføres en analyse i samarbejde med eksterne parter, der 
 belyser omfanget samt de samfundsøkonomiske omkostninger ved grænsehandel. Analysen 
skal vise, hvordan man bedst nedbringer grænsehandel, og der afsættes ½ mia. kr. til en efter-
følgende målrettet afgiftslettelse på de mest grænsehandelsdrivende varer.

14 Kilde: De Samvirkende Købmænd, august 2012.
15 Kilde: Dansk Erhverv (2011): ”Grænsehandel koster dyrt”.
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Nemmere at drive virksomhed i Danmark
Venstre vil gøre det nemmere og mere overskueligt at drive virksomhed i Danmark. Blandt 
andet vil vi indføre et 3-årigt regelstop og indføre to faste årlige ikrafttrædelsesdatoer for ny 
erhvervsrettet lovgivning. Vi vil indføre et nabo-tjek, som sikrer, at vores implementering af 
eksempelvis EU-regler ikke er mere vidtgående end vores nabolande. 

Venstre vil sænke erhvervslivets administrative byrder med 10 pct. inden 2015. Dette initiativ 
bygger ovenpå VK-regeringens indsats, som samlet reducerede virksomhedernes administrative 
byrder med næsten 25 pct. fra 2001 til 2010. Det svarer til 7,6 mia. kr. eller 19.000 frigivne fuld-
tidsstillinger. Den udvikling vil Venstre fortsætte. En række forslag til lettelser af erhvervslivet 
administrative byrder fremgår nedenfor.

10 konkrete forslag til lettelser af erhvervslivets administrative byrder 

Når en virksomhed bruger tid på at opfylde administrative krav fra det offentlige, går tiden fra at drive 
forretning og skabe vækst. Særlig små og nystartede virksomheder har ikke altid den store erfaring med 
krav og regler og rammes ekstra hårdt af kravene. Den offentlige sektor skal derfor fokusere mere på 
at gøre livet nemmere for virksomhederne, så virksomhederne i stedet kan fokusere på deres kerne-
forretning. Venstre vil blandt andet pege på følgende forslag:

1.  Treårigt regelstop for små og nystartede virksomheder. Små og nystartede virksomheder  
rammes hårdere af kravene fra det offentlige end store og veletablerede virksomheder. Derfor blev 
det i 2011 besluttet, at nystartede virksomheder og virksomheder med færre end ti medarbejdere 
skulle drage fordel af et treårigt regelstop. Venstre ønsker at genindføre initiativet, som blev aflyst  
af regeringen. 

2.  Faste implementeringsdatoer for erhvervsrettet lovgivning. I Storbritannien har man succes 
med to årlige tidspunkter for indførelsen af ny erhvervsrettet lovgivning. Det gør det enklere for 
virksomhederne at følge med i implementeringen af nye regler, og det vil samtidig lette de offentlige 
myndigheders informationsopgave. Venstre foreslår, at der indføres en lignende ordning i Danmark. 

3.  Nabo-tjek af lovgivningen. Mange virksomheder oplever, at de ikke kan konkurrere med tilsva-
rende virksomheder i vores nabolande, fordi den danske lovgivning er mere restriktiv. For at fremme 
 Danmarks konkurrenceevne vil Venstre indføre et såkaldt ”nabo-tjek”. Myndighederne skal altså 
tjekke nye regler op imod vores nabolande, før reglen implementeres, for at sikre, at den nye,  
erhvervsrettede lovgivning så vidt muligt fastlægges på et niveau, der er sammenligneligt med  
niveauet i landet med den mindst konkurrenceevnebelastende lovgivning.

4.  Forenklet regnskab for mindre virksomheder. Den nuværende regnskabsregulering for mindre 
virksomheder er på en række områder så kompliceret, at virksomheder benytter uforholdsmæssig 
 megen tid på at udarbejde selskabsregnskaber. Venstre foreslår at forenkle regnskabsreglerne for 
mindre virksomheder.

5.  Tilpasning af Årsregnskabsloven til International Financial Reporting Standards (IFRS). 
 Venstre foreslår, at reglerne justeres for små og mellemstore virksomheder, så det bliver muligt at 
benytte sig af de internationale regnskabsregler (IFSR) uden at følge notekravene mv., men i øvrigt 
underlagt Årsregnskabslovens regler. En sådan regelændring vil forenkle små og mellemstore virk-
somheders regnskabsarbejde og dermed reducere deres administrative omkostninger. 

6.  Mulighed for årsrapporter på engelsk. Det er i dag et krav, at virksomheders årsrapporter skal 
være udarbejdet på enten dansk, svensk eller norsk. For mange virksomheder med udenlandske ejere 
eller omfattende udenlandsk handel er det nødvendigt også at udarbejde årsrapporter på engelsk. 
Venstre foreslår, at årsrapporter fremover også kan udarbejdes på engelsk. 
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7.  Frivilligt at udarbejde grønne regnskaber. Kravene om at udarbejde grønne regnskaber er  
en ren dansk ordning og opleves administrativt tungt for mange virksomheder. Forslaget vil især 
komme mindre og mellemstore virksomheder til gode, da de miljømæssige tunge virksomheder i 
forvejen er underlagt internationale forpligtigelser i forhold til at rapportere om  
udledninger til luft og vand.

8.  En tilpasning af danske regler for produktregistreret til europæiske regler. For virksom-
hederne er det i dag administrativt tung at indberette de detaljerede oplysninger til produktregistreret. 
Venstre foreslår derfor en tilpasning af de danske regler for produktregistreret til den europæiske 
CLP forordnings artikel 45. Det vil lette de administrative byrder for såvel virksomheder som myndig-
heder. Endvidere vil det fjerne den konkurrenceforvridning, som findes i dag. 

9.  Forenkling af reglerne for import og eksport af affald. De danske regler vedrørende import  
og eksport af affald beslaglægger en uforholdsmæssig stor del af virksomhedernes tid og ressourcer. 
Venstre foreslår en forenkling af de eksisterende regler ved at indføre de allerede eksisterende  
EU-regelsæt på området. 

10.  Mere åbenhed om udbud. Venstre vil styrke åbenheden omkring udbud og udlicitering, så virk-
somheders mulighed for et succesfuldt tilbud forbedres. Derfor skal kommuner, regioner og stat ved 
udbudsmaterialer forpligtes til at oplyse, hvilke kriterier, der vil være afgørende for udbudsrunden. 

Erhvervsudvikling i hele landet
Erhvervsudvikling og arbejdspladser er forudsætningen for, at det fortsat er attraktivt at bo-
sætte sig over hele landet. Hvis vi tillader, at erhvervsudviklingen kun sker omkring de større 
byer, ender Danmark med at knække over i to. Det ønsker Venstre ikke. Derfor vil vi sikre, at 
der er gode udviklingsmuligheder i hele landet. Det skal blandt andet ske ved at udbrede de 
gode erfaringer fra planlovens dispensationsbestemmelse, som i dag gælder for 29 kommuner 
i yderområder, til at gælde flere kommuner. Derudover skal placering af nye statslige arbejds-
pladser ske over hele landet, ligesom der skal afsætte en nedrivningspulje på 100 mio. kr. til 
misligholdte bygninger på landet. 

Motorvejen Holstebro-Herning etableres
Regeringen har standset planlægningen af motorvejen Holstebro-Herning under påskud af, 
at de ikke kan finde finansiering hertil. Det er beklageligt. Motorvejen skal bygges, og der skal 
hurtigt træffes en politisk beslutning, så arbejdet kan komme i gang. På kort sigt vil projek-
tet skabe midlertidige arbejdspladser indenfor bygge- og anlægssektorerne i regionen, og på 
 længere sigt vil motorvejen være til glæde for beskæftigelsen og erhvervsudviklingen i hele 
Midt- og Vestjylland. 

Venstre ønsker, at motorvejen etableres i en linjeføring svarende til Vejdirektoratets  
alternativ 4.16  Det vil sige med en linjeføring fra Holstebro Nord og vest om Herning. Byggeriet 
kan foregå i etaper, men først igangsættes på de strækninger, hvor den umiddelbare gevinst vil 
være størst.

Venstre foreslår anlægsudgifterne på knap 4 mia. kr. finansieret ved at frasælge statslige aktiver 
som eksempelvis skove og bygninger, vaccineproduktionen i Statens Serum Institut, dele af 
Danske Spil mv.

16 Kilde: Vejdirektoratet (2012): ”VVM-redegørelse over Rute 18. Motorvej Herning-Holstebro”.
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Venstre foreslår, at vi hæver forskningsniveauet, så det igen kommer op på VK-regeringens 
niveau i 2011. Dermed skal de samlede offentlige investeringer i forskning hæves til 1,10 pct.  
af BNP, hvilket forudsætter et løft på ca. 565 mio. kr. i 2013 finansieret fra velfærdspuljen.  
Her udover skal 770 mio. kr. i forskningsreserven prioriteres.

Indenfor den højere samlede ramme vil Venstre prioritere forskningsmidlerne anderledes end 
regeringen. De strategiske forskningsmidler og forskning i innovation skal opprioriteres, og 
basisforskningen skal nedprioriteres. Vi har brug for forskning, der kan skabe arbejdspladser 
og udvikling. Helt konkret prioriterer vi at opretholde Højteknologifonden på det niveau, den 
tidligere har været – og ikke beskære den med 240 mio. kr., som regeringen har lagt op til. Det 
Strategiske Forskningsråd skal tilføres ekstra 125 mio. kr., så den samlede ramme kommer tæt 
på 1 mia. kr. Og endelig skal fødevareforskning opprioriteres med ekstra 100 mio. kr., ligesom 
der afsættes yderligere 20 mio. kr. til produktionsforskning. 

Vi vil desuden opprioritere de tekniske, naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige ud-
dannelser med et generelt løft på 500 mio. kr., og vi skal fortsat konkurrenceudsætte dele af 
forskningsmidlerne, så vi sikrer større mangfoldighed og innovation i forskningen. 

Den resterende forskningsramme på målrettes forsknings- og innovationsprojekter med en tæt 
kobling mellem forskningsmiljøer og virksomheder, så forskningsmidlerne understøtter vækst 
og jobskabelse.
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Figur 4a: Investeringer i forskning

Pct. af BNP

Anm.: Offentligt forskningsbudget opgjort som andel af BNP.
Kilde: Finansministeriet (2012): ”Budgetoversigt 2, tabel 2.6.
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Konkurrenceklart samfund

•  Grænsehandelspakke. For at begrænse den stigende grænsehandel gennemføres en grænsehan-
delspakke på i alt 1,8 mia. kr., herunder afskaffes fedtskatten. Derudover gennemføres en analyse, 
der belyser omfanget og de samfundsøkonomiske omkostninger ved grænsehandel, og der afsættes 
500 mio. kr. til målrettede afgiftslettelser på de mest grænsehandelsfølsomme varer. 

•  Det skal være nemmere at drive virksomhed. Venstre ønsker, at erhvervslivets administrative 
byrder skal lettes med 10 pct. inden 2015. Virksomhedernes administrative byrder er faldet med knap 
25 pct. fra 2001 til 2010. Det svarer til 7,6 mia. kr. eller 19.000 frigivne fuldtidsstillinger. Den udvikling 
vil Venstre fortsætte. Blandt andet har vi 10 konkrete forslag til lettelser i erhvervslivet. 

•  Stop nedskæring på forskning. Regeringen har nedprioriteret forskningen. Venstre vil bruge flere 
penge på forskning, så det samlede beløb til forskning i 2013 udgør 1,10 pct. af BNP som i 2011. Det 
forudsætter et løft på yderligere 565 mio. kr. i 2013. 

•  Iværksættermiljøer på universiteterne. Venstre vil styrke idemagernes ballast og sikre de spæde 
virksomheder et solidt fundament. Derfor skal der etableres iværksættermiljøer i tilknytning til de 
danske universitetsmiljøer. Det vil give de studerende langt bedre mulighed for at udvikle deres viden 
og ideer til produkter og arbejdspladser.

•  Mindst 6 ud af 10 unge skal have en videregående uddannelse. Viden og kompetencer er 
nøglen til at fremtidssikre Danmarks konkurrenceevne og omstillingsparathed i en globaliseret 
verden. Derfor bakker Venstre op om målsætningen om, at mindst 60 pct. af en ungdomsårgang skal 
gennem føre en videregående uddannelse i 2020. Venstre har – sammen med regeringen – prioriteret 
overskuddet fra reformen af førtidspension og fleksjob på 1,9 mia. kr. til en fortsat satsning på viden.

•  Statslige arbejdspladser i hele Danmark. For at bidrage til udviklingen i hele Danmark ønsker 
Venstre, at nye statslige institutioner som udgangspunkt placeres uden for hovedstadsområdet. 
 Ligesom de tilbageværende opgaver i videst muligt omfang placeres uden for hovedstadsområdet, 
når statslige enheder sammenlægges. 

•  Nedrivningspulje på 100 mio. kr. skal give økonomisk støtte til kommuner, der vil fjerne tomme 
og faldefærdige bygninger, så kommunerne kan genskabe et mere attraktivt lokalmiljø for borgerne. 
Forslaget finansieres via omprioriteringer.

•  Motorvejen Holstebro-Herning. Motorvejen skal bygges fra Holstebro Nord og vest om Herning 
til glæde for beskæftigelsen og erhvervsudviklingen. Anlægsomkostningerne finansieres gennem 
frasalg af statslige aktiver.



Færre afgifter. Flere arbejdspladser · September 201228

5. Danmark aktiv i verden 

Verden omkring os har større betydning for vores levevilkår og muligheder, end vi har på omver-
dens. Vi kan ikke melde os ud. Derfor er tiden fortsat til en aktiv udenrigs- og sikkerhedspolitik. 

Danmark aktiv i verden handler ligeledes om, at Danmark skal være fuldgyldigt initiativtagende 
medlem af EU. Et EU, som er en frivillig sammenslutning af selvstændige europæiske nationer, 
som har besluttet at løse en række opgaver i fællesskab. Samtidig er EU et forpligtende sam-
arbejde, der afspejler, at europæerne ønsker at skabe en fælles fremtid med frihed, fred og 
velstand i Europa. Venstre er fortsat Danmarks europæiske parti. 

Danmark skal være aktivt til stede i verdens brændpunkter. Vi kan ikke løse alverdens problemer, 
kriser og krige, men sammen med vores tætte allierede kan vi gøre en forskel. Vores udsendte 
mænd og kvinder gør en forskel. Både for de befolkninger, som lever i ufred og armod. Og som 
ambassadører for Danmark og danske værdier.

Fokuseret udviklingsbistand
Uanset niveauet for Danmarks udviklingsbistand vil vi aldrig kunne løse alle verdens problemer. 
Derfor må vi nødvendigvis fokusere på de mest påtrængende opgaver og koncentrere vores 
bistand der, hvor behovet er størst. Venstre ønsker fornyet fokus på fattigdomsbekæmpelse 
i Afrika, hvor fattigdommen er størst. Desuden skal Danmark være bedre til at stille konkrete 
krav til de lande, der modtager udviklingsbistand, og overtrædelsen af kravene skal have mærk-
bare konsekvenser. 

Som det blev aftalt i Genopretningsaftalen fra 2010, mener Venstre, at udviklingsbistanden skal 
fastholdes på 15,221 mia. kr. i 2013, hvilket er 824 mio. kr. lavere end i regeringens finanslov-
forslag. Udviklingsbistanden vil dermed udgøre 0,78 pct. af BNI i 2013,17 og Danmark vil fortsat 
være blandt den lille gruppe lande i verden, der opfylder FN’s målsætning om en udviklingsbi-
stand på 0,7 pct. af BNI. 

Et tidssvarende og effektivt dansk diplomati i Europa
I en stadig mere kompleks verden under hastig forandring er det nødvendigt at opretholde et 
tidssvarende og effektivt diplomati, der er i stand til at varetage Danmarks strategiske interes-
ser. 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 regioner, der er under 
hastig forandring, og som har stigende betydning for den globale orden, mens behovet for stor 
permanent tilstedeværelse i Europa er aftagende. 

17 Beregnet på basis af Økonomi- og Indenrigsministeriets maj-skøn for BNI ligesom i regeringens forslag til en finanslov for 2013.
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Den nuværende ambassadestruktur med forholdsvis mange ambassader i Europa bør gen-
tænkes og effektiviseres, således at vi i højere grad bruger Danmarks diplomatiske ressourcer 
i de lande, hvor Danmark har en strategisk interesse i en stærk tilstedeværelse. Derfor fore-
slår Venstre, at ambassadestrukturen skal effektiveres ved eksempelvis at indføre regionale 
servicecentre og rejsende ambassadører, således at ressourcerne udnyttes mest optimalt og 
tidssvarende. Ligeledes bør Danmark arbejde for en udvikling af EU’s fælles udenrigstjeneste, 
så dansk diplomati kan udnytte de stordriftsfordele, der ligger i at have en fælles EU tilstede-
værelse. 

Styrket diplomati i verdens vækstøkonomier
Ikke mindst de globale handels- og vækstmønstre er under forandring, og med den økonomiske 
krise som katalysator vendes der i disse år op og ned på den globale magt- og handelsbalance. 
Den globale vækst skal i dag i højere grad findes uden for de traditionelle markeder, hvilket 
kræver en øget diplomatisk indsats over for fremtidens vækstmarkeder. Vækstøkonomiernes 
vej op er nemlig ikke kun økonomisk, men har også indflydelse på de politiske magtforhold.

Derfor foreslår Venstre, at Udenrigsministeriet tilføres 70 mio. kr. årligt til at styrke dansk 
diplomati i vækstregionerne. Midlerne skal finansiere en genetablering af eksportambassadør-
ordningen, som regeringen afskaffede ved sin tiltrædelse. Ved at genindføre eksportambassa-
dørordningen bliver eksportindsatsen i hvert enkelt BRIK-land igen forankret hos én dedikeret 
repræsentant, der løbende kan være til stede lokalt. Ligeledes skal handelsafdelingerne udvides 
på ambassaderne i BRIK-landene og de nye vækstøkonomier. 

Desuden skal regeringens BRIK-strategi initiativ udvides med en strategi for andenbølge vækst-
lande, som Mexico, Indonesien, Sydkorea, Tyrkiet, Vietnam og Sydafrika, så Danmark allerede 
nu forbedrer sin tilstedeværelse i disse lande, der rummer store muligheder for både eksport 
og strategisk samarbejde. Indsatsen har hastende karakter, da Danmark på grund af eurokrisen 
i disse år taber eksportarbejdspladser til Europa – et tab, der hurtigt kan blive øget, hvis krisen 
udvikler sig yderligere. 
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Danmark aktiv i verden

•  Fokuseret udviklingsbistand. Som det er aftalt i Genopretningsaftalen, lægger Venstre op til, at 
udviklingsbistanden fastsættes til 15,221 mia. kr. i 2013. Udviklingsbistanden vil dermed udgøre 0,78 
pct. af BNI i 2013, og Danmark vil dermed fortsat være blandt den lille gruppe lande i verden, der 
opfylder FN’s målsætning om en udviklingsbistand på 0,7 pct. af BNI. 

•  Målretning af dansk diplomati i Europa. Ambassadestrukturen skal effektiveres ved eksempelvis 
at indføre regionale servicecentre og rejsende ambassadører, således at ressourcerne udnyttes mest 
optimalt og tidssvarende. Ligeledes bør Danmark arbejde for en udvikling af EU’s fælles udenrigstje-
neste, så dansk diplomati kan udnytte de stordriftsfordele, der ligger i at have en fælles EU tilstede-
værelse.

•  Styrket diplomati i verdens vækstøkonomier. Udenrigsministeriet tilføres 70 mio. kr. årligt til at 
styrke dansk eksport i vækstregionerne. Midlerne skal finansiere en genetablering af eksportambas-
sadørordningen, ligesom der skal udarbejdes en strategi for kommende vækstlande som eksempelvis 
Mexico, Indonesien, Sydkorea m.fl. 

•  Besparelse på forsvaret. Som led i finansieringen af skatteaftalen fra juni 2012 er Venstre og rege-
ringen enige om, at der gennemføres besparelser på forsvarets område for i alt 2,7 mia. kr. gennem 
effektiviseringer, bedre ressourceudnyttelse mv. Besparelsen medgår til at finansiere skattelettelser 
for mere end 7 mia. kr. som aftalt i skattereformen fra juni. 

•  Stærkt og smidigt forsvar. Venstre ønsker et forsvar, der kan gøre sig gældende i verden. Det er 
derfor afgørende, at de fremtidige prioriteringer i fremtidens forsvar tilrettelægges, så  Danmark 
ikke mister mulighederne for igen at deltage i internationale missioner – uanset om de er skarpe 
 missioner i frontlinjen eller bløde, fredsbevarende operationer. Desuden ønsker Venstre at  bevare 
værnepligten, der sikrer forsvaret en bred, folkelig forankring, og at forsvaret uafhængigt af 
 konjunkturerne altid kan rekruttere fra alle lag i samfundet.

•  Danmarks EU-bidrag reduceres. Som led i finansieringen af skatteaftalen fra juni 2012 er Venstre 
og regeringen enige om, at Danmarks EU-bidrag skal reduceres med 1 mia. kr. fra 2014 på linje med 
den rabat, som en række andre lande får. Provenuet målrettes skattelettelser.

•  Et stærkt europæisk samarbejde. Venstre arbejder for, at Danmark skal være fuldgyldigt  
initiativtagende medlem af EU. Et EU, der skal være stærkt, men slankt, og derfor skal EU ikke  
kunne opkræve en finansiel transaktionsskat som en Tobinskat eller noget lignende. 
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Bilag 1: Oversigt over finansieringskilder og udgifter i 2013

Mio. kr. Finansiering Udgifter

Det skal betale sig at arbejde (justeringer af regler for kontant-
hjælp og aktivering mv.)

      1.500  

Erhvervsskattepakke og grænsehandelspulje     3.950 

Velfærdspulje til uddannelse, forskning og sundhed mv.     2.000 

Omprioriteringspulje         650      650 

Modernisering af den offentlige sektor mv.       1.000  

Satspulje         265      265 

Forskningsreserve         770      770 

Ungepakke         193      313 

Fokuseret udviklingsbistand         824  

Tilbagerulning af regeringens lempelser på asylområdet mv.         350  

Diverse reserver på § 35       2.088  

Øvrige tiltag       1.400       50 

I alt       9.040    7.998 

Overskud       1.042  

Anm.: Diverse reserver omfatter § 35.11.01, § 35.11.20-.22 samt den udisponerede del af § 35.11.38. Øvrige tiltag omfatter især provenuet 
fra kantinemoms på ¼ mia. kr., som ikke er udmøntet, sanering af erhvervsstøtteordninger, tilskud mv. samt indsats mod socialt bedrageri. 
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