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Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende 

valg for Danmark. Det er første finanslov, efter 

vores økonomi er kommet ud af den mest om-

fattende krise siden 1930’erne.  

 

Skal vi bruge de kommende år til at løfte hele 

Danmark med bedre kernevelfærd, gode ar-

bejdspladser og mere tryghed – eller skal vi und-

lade at gribe muligheden for at gøre Danmark 

stærkere?  

 

Blandt folketingets partier vil mange desværre 

pege på de lette løsninger i den ene eller anden 

retning: Uansvarlige lettelser i topskatten eller 

overdrevent offentligt forbrug uden sammen-

hæng mellem indtægter og udgifter. 

 

Socialdemokratiet mener ikke, at tiden er til lette 

løsninger. Selvom Danmark er ude af krisen, er 

behovet for en aktiv og balanceret finans- og 

vækstpolitik ikke blevet mindre.  

 

Det skyldes, at vores velfærdssamfund kun kan 

møde fremtidens udfordringer, hvis vi hele tiden 

har blik for dets svagheder. Vores virksomheder 

og arbejdspladser presses konstant af den glo-

bale konkurrence: En førsteplads i dag er kun en 

førsteplads i morgen, hvis vi hele tiden optime-

rer grundlaget for at skabe danske arbejdsplad-

ser.      

 

Regeringens finanslovsforslag er ikke ambitiøst 

nok på Danmarks vegne. Finansloven 2016 skal 

investere i tiden efter krisen. Vi skal som sam-

fund måles på den dobbelte bundlinje, hvor vi 

både skaber nye arbejdspladser og styrker de 

nære fællesskaber ved at udvikle kernevelfær-

den.  

 

Socialdemokratiet er parat til at indgå i konstruk-

tive og ansvarlige forhandlinger med regeringen 

om finansloven 2016. Der er brug for en robust 

finanslov, der gør Danmark stærkere.  

 

Socialdemokratiet tilbyder Venstre et bredt sam-

arbejde, der fremmer fornuftige, stabile og an-

svarlige løsninger. Alternativet er, at Folketingets 

liberale yderfløj styrer finanspolitikken. Det vil 

ikke være godt for Danmark. Det bedste resultat 

for dansk erhvervsliv og det danske velfærds-

samfund opnås, hvis Venstre vælger det brede 
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samarbejde om finansloven 2016 frem for stille-

stående blokpolitik.  

 

Med det udgangspunkt opfordrer Socialdemo-

kratiet til bredt samarbejde om den kommende 

finanslov. Socialdemokratiets to hovedpriorite-

ringer i finanslovsforhandlingerne er følgende:     

 

Bedre kernevelfærd  

Socialdemokratiet vil styrke og udvikle velfærds-

samfundet. Det er fundamentet for vores fælles-

skab. Finansloven 2016 skal investere i vores 

ældrepleje, vores sygehuse og vores børns dag-

institutioner. Konkret er der bl.a. behov for flere 

voksne i daginstitutionerne, en national de-

mensstrategi og prioritering af de kroniske pati-

enter i vores sygehusvæsen.  

   

Nye arbejdspladser i hele Danmark  

Danmark står foran et beskedent opsving, som 

skal styrkes og komme hele landet til gode. Der 

er behov for en ambitiøs vækstpakke, hvor vi 

skaber flere private arbejdspladser og gør det 

nemmere at drive virksomheder. Samtidig skal 

finansloven 2016 bl.a. investere i efteruddan-

nelse, så ufaglærte opnår kompetencerne til at 

kunne besætte de nye arbejdspladser.     

 

Det er afgørende for Socialdemokratiet, at en-

hver ny udgiftsprioritering modsvares af ansvar-

lig finansiering. Socialdemokratiet går til for-

handlingsbordet med tre primære finansierings-

kilder til at sikre bedre kernevelfærd og nye ar-

bejdspladser.   

 

For det første ønsker Socialdemokratiet at an-

nullere dele af regeringens finanslovsforslag. 

Det gælder f.eks. BoligJob-ordningen, der både 

er dyr og ineffektiv samt forslaget om at gen-

åbne et skattehul i form af formueskattekursen.  

 

For det andet er det sædvane under finanslovs-

forhandlinger, at aftalepartnerne drøfter og af-

taler rammerne for diverse reserver i finanslovs-

forslaget. Det gælder bl.a. forhandlingsreserven, 

puljen til regeringsinitiativer samt øvrige reser-

ver af mere teknisk karakter.  

 

For det tredje ønsker Socialdemokratiet - i tillæg 

til konkrete omprioriteringer på finansloven 

2016 - at drøfte anvendelsen af råderummet i de 

kommende år. Regeringen anfører, at der er råd 

til vækst i det offentlige forbrug i 2017 (0,8 %), 

2018 (1,2 %), 2019 (0,8 %) og 2020 (0,8 %). Det er 

velkendt, at Socialdemokratiet er imod nulvækst 

– og derfor vil det være oplagt allerede i forbin-

delse med finansloven 2016 at disponere dele af 

de kommende års råderum til at investere i ker-

nevelfærden.         

 

Opsummerende foreslår Socialdemokratiet så-

ledes fornuftige omprioriteringer ved at annul-

lere ufornuftige dele af regeringens finanslovs-

forslag og disponere afsatte reserver samt de 
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kommende års økonomiske råderum. Det kan 

sikre ansvarlig finansiering til at løfte kernevel-

færden og sikre nye private arbejdspladser. 

 

Socialdemokratiets oplæg til forhandlinger om 

finansloven 2016 er ikke en udtømmende liste 

over prioriteringer og ønsker, endsige udtryk for 

Socialdemokratiets samlede politik. Socialdemo-

kratiets forhandlingsoplæg er et udtryk for cen-

trale hovedprioriteringer, der kort uddybes ne-

denfor, og dermed en understregning af Social-

demokratiets konstruktive og ansvarlige vilje til 

reelle forhandlinger med regeringen.  

 

Det er regeringen – og dermed partiet Venstre – 

der skal vælge, hvilken finanslov, Danmark for-

tjener. Skal det være fællesmængden mellem 

Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, der fastlæg-

ger kursen fremover? Resultatet vil blive for-

spildte muligheder. Eller skal finansloven være 

et bredt samarbejde, hvor de store partier griber 

mulighederne og løfter hele Danmark med 

bedre kernevelfærd, gode arbejdspladser og 

mere tryghed?  

 

Socialdemokratiet er parat til at tage ansvar for 

Danmark og forhandle en bred aftale om finans-

loven 2016. 

 

 

*** 
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Socialdemokratiet vil styrke og udvikle velfærds-

samfundet. Det er fundamentet for vores fælles-

skab. Vi mener, at der er behov for at investere i 

kernevelfærden i 2016. Det gælder vores ældre-

pleje, vores sygehuse og vores børns daginstitu-

tioner.  

 

Vores ældre skal opleve en alderdom med re-

spekt, omsorg og værdighed. De skal støttes i at 

leve et så uafhængigt liv som muligt, hvor ældre-

plejen følger med tiden og den enkeltes behov. 

Finansloven 2016 bør bl.a. sikre en national de-

mensstrategi og en fast læge tilknyttet til det en-

kelte plejehjem. 

Bliver man syg, skal man have den bedste be-

handling. Uanset hvem man er. Det er afgø-

rende for Socialdemokratiet. Finansloven 2016 

bør bl.a. sikre bedre kræftbehandling og en op-

prioritering af indsatsen for kroniske patienter.   

Det er i de første år, at vi kan gøre mest for bør-

nene. Den sociale arv kan brydes, men det kræ-

ver en tidlig indsats. Samtidig kan vi løfte børne-

nes udbytte af folkeskolen ved at sikre daginsti-

tutioner af endnu højere kvalitet. Finansloven 

2016 bør sikre flere pædagoger i vuggestuer og 

børnehaver, så de mindste børn møder mere 

nærvær og opmærksomhed.  

 

 

*** 
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Danmark er ude af krisen. Vi står foran et beske-

dent opsving, som skal komme hele Danmark til 

gode. Der er behov for en ambitiøs vækstpakke, 

hvor vi skaber gode private arbejdspladser på 

danske vilkår. Samtidig skal vi investere i efter-

uddannelse og styrke vores værn mod social 

dumping.   

 

 

Det skal være nemmere og billigere at drive virk-

somhed i Danmark. Hele Danmark skal mærke 

gevinsten af det økonomiske opsving. Det kræ-

ver nye redskaber, der kan sikre investeringer og 

bedre vilkår i de dele af Danmark, hvor væksten 

endnu er meget beskeden eller fraværende. Fi-

nansloven 2016 bør bl.a. sikre fornuftig sanering 

af erhvervslivets afgifter, lavere færgetakster og 

adgang til ansvarlig kapital for små og mellem-

store virksomheder.  

 

Der er behov for, at vi investerer i opkvalificering 

og efteruddannelse. I dag har flere produktions-

virksomheder vanskeligt ved at skaffe kvalifice-

ret dansk arbejdskraft, og det er skadeligt for 

væksten. Danmark skal ikke spare på uddan-

nelse, men vi skal turde prioritere midlerne. Fi-

nansloven 2016 bør bl.a. sikre, at uddannelses-

sektorens omprioriteringsbidrag finansierer en 

pulje til opkvalificering af ufaglærte og faglærte 

inden for områder med potentielle flaskehals-

problemer samt kvalitetssikring af erhvervssko-

lerne og nye muligheder for praktikplads. Den 

konkrete udmøntning fastlægges i dialog med 

arbejdsmarkedets partnere.  

 

 

De nye arbejdspladser, der skabes, skal være på 

danske vilkår. I dag er vi udfordret af massive 

problemer med social dumping. Derfor bør fi-

nansloven 2016 bl.a. sikre, at den eksisterende 

indsats mod social dumping gøres permanent 

og introducere yderligere tiltag, der kan styrke 

værnet om den danske model.    

 

 

Der er behov for at skabe et mere trygt og hold-

bart dagpengesystem. Det skal være langtids-

holdbart, og derfor skal et nyt dagpengesystem 

aftales med et bredt flertal i Folketinget.  Et nyt 

dagpengesystem skal bl.a. sikre, at færre falder 

ud, genoptjeningsreglerne nytænkes samt inci-

tamentet til korte ansættelser øges.  

 

 

*** 
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I Danmark skal man være tryg. Når man er i sit 

eget hjem eller færdes på gaden. Derfor skal fi-

nansloven 2016 investere i vores fælles sikker-

hed og tryghed.  

 

Det lokale politi skal have de nødvendige redska-

ber og ressourcer for at sikre trygheden i vores 

boligområder. Finansloven 2016 bør derfor sikre 

et løft til det nære politi i de udsatte boligområ-

der. Samtidig skal politiet være i stand til at sætte 

hårdt ind over for den organiserede rocker- og 

bandekriminalitet, ligesom vi skal styrke værnet 

mod terror og sikre Danmarks grænser bedre. 

Danmark er præget af årtiers fejlslagen integra-

tionsindsats. Det er på tide at gøre op med for-

tidens fejl og insistere på at skabe sammen-

hængskraft i det danske samfund. Det kræver 

en ny tilgang. I forbindelse med finansloven 

2016 bør reglerne for familiesammenføring 

strammes op, ligesom flygtninge og indvan-

drere hurtigere skal ud på arbejdsmarkedet. 

 

Det er afgørende, at det danske samfund tager 

hånd om dem, der har brug for det. Flere børn 

skal vokse op med de bedste muligheder for at  

 

 

indfri deres potentiale. Og færre ældre skal op-

leve ensomhed. Finansloven 2016 bør bl.a. 

styrke civilsamfundet og de frivillige foreningers 

indsats for at hjælpe ældre medborgere, der fø-

ler sig alene i hverdagen.

 

 

*** 
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Der er historisk mange mennesker på flugt. Eu-

ropas ydre grænser er brudt sammen, og Dan-

mark står i en ekstraordinær situation. Derfor 

skal vi have skabt ro og sikkerhed i nærområ-

derne, så flere mennesker ikke drives på flugt.  

Danmark skal i højere grad bruge ulandsbistan-

den til at forebygge, at så mange mennesker dri-

ves på flugt. Det kræver, at vi omprioriterer Dan-

marks samlede udviklingsbistand. Finansloven 

2016 bør sikre en bred aftale om udviklingsbi-

standens anvendelse for at sikre stabilitet om-

kring en markant opgradering af indsatsen i 

nærområderne, samt en ambitiøs dansk indsats 

for at aktivere og målrette EU-midler til indsat-

sen i nærområderne. 

Herhjemme har integrationsindsatsen slået fejl. 

Tiden er kommet til at løse problemerne. Det 

kræver, at folketingets partier tilsidesætter takti-

ske hensyn og i stedet samarbejder om en bred 

og langtidsholdbar udlændinge- og integrations-

aftale. Udfordringerne er for alvorlige til, at de 

kan løses med snævre og usammenhængende 

løsninger. Socialdemokratiet opfordrer derfor 

regeringen til at indkalde til brede forhandlinger 

om hele udlændingeområdet hurtigst muligt 

 

 

 


