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TAG ANSVAR 2020  
- Radikale Venstres økonomiske  
2020-plan 

Med ti års fejlslagen økonomisk politik og en global krise er 
mange ting forandret. Forandringer, som kalder på reformer og 
nye løsninger, hvis vi skal udvikle velfærden og bevare 
velstanden. Radikale Venstre vil tage ansvar for en  økonomisk 
politik, der er holdbar og troværdig, og som giver mulighed for 
at skabe et endnu bedre Danmark. 
Radikale Venstre foreslog allerede i 2009 en 
”Genopbygningsplan2020”, med mål om balance på de 
offentlige budgetter i 2020 og nye vækstinitiativer.  
Siden er der skabt bred enighed om at følge disse mål, og 
Radikale Venstre har fået gennemført væsentlige elementer af 
sin politik.  
Men der er stadig meget at gøre. Derfor lancerer vi en ny plan. 
Der skal skabes et alternativ til regeringens besparelser på 
uddannelse, forskning og velfærd, skatten skal omlægges så 
den virker, der skal findes penge til de sårbare og udsatte 
medborgere, og der skal sættes gang i vækstinitiativer. 
For Radikale Venstre er der ingen tabuer. Vi lytter. Også til 
økonomer. Vi peger på de løsninger, som virker.  Og vi søger 
indflydelse, for at få dem gennemført.. 
Vi samarbejder. Vi tror. Vi stoler. Vi lytter. 
Vi kalder vores plan TAG ANSVAR 2020 fordi løsningerne 
kræver at man er villig til at  gennemføre reformer, som nok kan 
være upopulære, men som skaber en stærkere økonomi til 
gavn for alle. 



 
                                         Radikale Venstres folketingsgruppe - 30. maj 2011
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1. TAG ANSVAR 2020 gør økonomien stærkere 
 

For Radikale Venstre er der ingen tabuer i arbejdet med at gøre økonomien 
stærk igen. Vores reformer afspejler 4 væsentlige mål, vi gerne vil nå i 2020. 

 

1.1.  Vores mål  

Danmark har udsigt til en lang periode med underskud på de offentlige 
finanser. Der er underskud, så langt øjet rækker. Det viser prognoser fra 
både Finansministeriet og de uafhængige vismænd. Underskuddene skyldes 
at befolkningen bliver ældre og at der kommer færre unge til. Statsgælden 
øges og kaster enorme ubetalte renteudgifter af sig i fremtiden. Derudover 
har krisen lammet økonomien og skadet væksten.  

Mål 1 i Radikale Venstres plan: Der skal være balance mellem offentlige 
indtægter og udgifter  i 2020 og økonomien skal være holdbar.  

 

Udsigterne for væksten i dansk økonomi er dystre. OECD spår at Danmark 
er blandt de vestlige lande med de laveste vækstrater i økonomien. Under 
krisen blev Danmark særligt hårdt ramt på væksten. Sammenligner vi os 
med Afrika, har kun Zimbabwe haft en lavere vækst de seneste år. Væksten 
skal i gang igen, og der skal findes svar på hvad Danmark skal leve af, nu 
hvor krisen er ved at være overstået.  

Mål 2 i Radikale Venstres plan: Væksten skal øges med 1 ekstra pct. point 
årligt – med politiske initiativer.  

 

Krisen har været særlig hård ved de udsatte og sårbare borgere. Der er 
lavvande i satspuljen, som Folketinget fordeler til sociale formål, de 
offentlige ressourcer er få og kommunerne er ramt af nedskæringerne i 
deres budgetter.  

Mål 3 i Radikale Venstres plan: Der skal skabes et solidt økonomisk 
råderum til gennemførelse af en helhedsorienteret og sammenhængende 
Social 2015-plan med forpligtende mål for det sociale arbejde. Der skal være 
råd til at normalisere de ydelser, som er skåret ned for de mest udsatte 
medborgere.  

 

Viden og uddannelse er grundlaget for hele vores samfundsmodel, vores 
vækst og vores kamp mod social udstødelse. OECD har anbefalet, at 
medlemslandene ikke skærer på uddannelse og forskning, når man laver 
spareplaner under krisen. Det bliver for dyrt i det lange løb. Det råd lytter 
Radikale Venstre til.  

Mål 4 i Radikale Venstres plan: der skal skabes et solidt økonomisk råderum 
gennem reformerne til investeringer i folkeskolen, uddannelse og forskning. 
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1.2.  Styr på strukturelle underskud i 2020 

Radikale Venstre lancerede i 2009 et forslag om en ny økonomisk plan med 
balance på den offentlige saldo i 2020. For os er det vigtigt, at der kommer 
styr på underskuddene, så statsgælden ikke vokser sig så stor, at 
kommende generationer overtager et fallitbo.  

Siden har regeringen og den øvrige opposition taget målet til sig, og lanceret 
planer som lukker hullet i 2020.  

I TAG ANSVAR 2020 fastholder vi kravet om orden i økonomien. Radikale 
Venstres krav om en reform af efterlønnen og dagpengene, er 
imødekommet, og det bidrager med forbedringer på ca. 22 ½ mia. kr. til 
opfyldelsen af målet.  

Radikale Venstres reformer indeholder tiltag som øger beskæftigelsen. Folk 
der er arbejdsdygtige skal væk fra en tilværelse på overførsel og i arbejde. 
Det anser økonomer som det mest effektive middel til at sikre en stærk 
økonomi. Der kan skabes nye arbejdspladser, som øger væksten. Det bliver 
lettere for offentlige institutioner at rekruttere personale, og dermed hindres 
nedlæggelser af stillinger.  

Radikale Venstre ønsker reformer, som skaber langsigtede forbedringer.  

Derfor er vi imod offentlige besparelser på forskning og uddannelse. Viden 
og en veluddannet arbejdsstyrke er forudsætningen for vækst.  

Vi tror ikke på at løsningen i det lange løb øgede skatter. Det reducerer 
arbejdsudbuddet og hæmmer aktiviteten i samfundet.  

Figur 1 viser virkningen af Radikale Venstres omfattende reformprogram. 
Selv når udgifterne til de radikale forslag om flere penge til skole og 
uddannelse, den sociale indsats og forskning m.m. er trukket fra, så vil 
reformprogrammet skabe balance i de offentlige finanser.  

Den nederste kurve viser de prognosticerede underskud. Finansministeriet 
forventer et offentligt underskud på 47 mia. kr. i 2020 i fravær af reformer.  
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Figur 1 

De offentlige underskud skal fjernes
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1.3. En holdbar økonomi 

Radikale Venstres reformer sikrer holdbarheden i dansk økonomi. Med 
holdbarhed menes, at der er gennemsnitlig årlig balance mellem offentlige 
indtægter og udgifter i de næste årtier.  

Økonomien har aldrig været holdbar i VKO’s regeringstid. Hvert år har 
Finansministeriet beregnet, at der er et såkaldt holdbarhedsproblem. Det 
betyder, at man har skønnet, at der i gennemsnit vil være et varigt 
underskud. I Konvergensprogrammet 2009 var holdbarhedsproblemet 
opgjort til 31 mia. kr. (-1,3 pct. af BNP), jf. figur 2 nedenfor.  
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Figur 2 
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1.4.  Undgå mangel på arbejdskraft  
Den demografiske udvikling vil i de kommende år reducere arbejdsstyrken 
mærkbart. Der bliver flere ældre, der skal forsørges, og færre personer i den 
erhvervsaktive alder til at finansiere velfærden.  
 
Både Finansministeriet og Vismændene anslår, at arbejdsstyrken vil blive 
reduceret med 50.000 fuldtidspersoner frem mod 2020 jf. figur 3 nedenfor. 
Samtidig vil en ændret alderssammensætning af befolkningen betyde, at 
den gennemsnitlige arbejdstid bliver mindre.  
 
Der er altså udsigt til at både arbejdsstyrken og arbejdstiden reduceres over 
de næste 10 år. Dette vil bidrage negativt til udviklingen af Danmarks 
velstand.  

Også fagbevægelsen erkender mangelen på arbejdskraft. AE-rådet skønner, 
at der vil mangle 180.000 medarbejdere frem mod 2020, hvoraf hver fjerde 
vil være offentligt ansat. En analyse fra FOA viser, at kommuner og regioner 
i de kommende år vil have behov for at ansætte 70.000 flere i ældreplejen – 
for at erstatte dem, som går på pension. 

Selv om problemstillingen med manglen på arbejdskraft er bredt anerkendt, 
så hævdes det ofte, at en efterlønsreform vil øge ledigheden og ikke 
beskæftigelsen. Der peges på, at Danmarks vækstudsigter er så lave, at der 
ikke vil være behov for den ekstra arbejdskraft, som en efterlønsreform vil 
give. Det er forkert. Arbejdsstyrken vil allerede fra 2011 skrumpe, og 
efterspørgslen efter flere vil tiltage med fornyet styrke i de næste 2-3 år, når 
konjunkturerne forbedres. 
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Uden reformer ville manglen på arbejdskraft således have store 
konsekvenser – både i form af mindre velstand og mindre velfærd. Uden den 
nødvendige arbejdskraft, vil Danmark simpelthen blive fattigere, og 
velfærden vil blive truet.  

 
Figur 3 

Manglen af arbejdskraften vil tiltage frem mod 2018
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1.5.  Sådan skaber planen vækst og beskæftigelse 

Et centralt mål i Radikale Venstres plan er et mål om at øge væksten i 
Danmark med 1 pct. ekstra om året. Målet skal sidestilles med med andre 
økonomiske mål for offentlige finanser og holdbarhed. 

En vækst på 1 pct. svarer til at velstanden øges med 18 mia.kr. om året. Det 
er det samfundskagen vokser med og dermed stiller os alle bedre.  

Radikale Venstres reformer bidrager til vækst og beskæftigelse, fordi 
reformerne øger arbejdsudbuddet med mindst 135.000 personer frem mod 
2020.  

Og der bliver efterspørgsel efter denne arbejdskraft. De 170.000 jobs, der 
gik tabt under krisen kommer ikke igen. Men der bliver skabt nye jobs i takt 
med at konjunkturerne normaliseres og efterspørgslen efter varer og 
serviceydelser fra udlandet stiger.  Virksomheder vil investere og skabe nye 
arbejdspladser, når de ved, at der er vished for at der er planer for at 
håndtere mangelen på arbejdskraft.  

Men der skal føres en stærk erhvervspolitik for at sikre arbejdspladser og 
vækst. Radikale Venstres erhvervspolitik spiller på tre strenge: 
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• Bedre generelle rammebetingelser for erhvervsvirksomheder 
gennem reformer, der øger arbejdsudbuddet, og letter skatten på 
arbejde. 
 

• Massiv satsning på forskning og uddannelse 
 
 

• Danmarks første nationale innovationsstrategi med strategisk 
atsning på styrkepositioner i danske virksomheder. Læs mere i det 
radikale udspil ”Vækst Der Virker” og afsnit 4.8 nedenfor. 
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2. Radikale Venstres reformer  
Radikale Venstre fremlægger et omfattende reformprogram, skaber balance 
på de offentlige finanser i 2020, skaber holdbarhed og øger 
arbejdsudbuddet. Tabel 1 viser virkningen af de enkelte reformer.  

Underskuddet udgør 47 mia. kr. i 2020. Gevinsten fra Radikale Venstres 
reformer udgør 57 mia. kr. Derfor er der råd til at øge de offentlige bevillinger 
til forskning og uddannelse med 8 mia. kr. i 2020. Radikale Venstre vil 
investere i forskning og uddannelse, fordi det ruster Danmark til fremtiden. 
Uden viden – ingen vækst.  

 

Tabel 1 Provenuet fra Radikale Venstres reformer og øvrige tiltag  
Mia kr.  2020 HBI 
   
Saldoproblem 47 31 
Ny Globaliseringspulje II  8 8 
   
Finansieringsbehov  55 39 
   
Tilbagetrækningsreform 18 10 
Dagpengereformen 4 ½  4 ½ 
Håndholdt beskæftigelsesindsats 3 3 
Udenlandsk rekrutteringsreform 3 2 
Skat Der Virker 3 3 
Fleksjobreform 1 ½  1 ½ 
Hurtigere igennem uddannelserne 1 1 
Reformer i alt 34 25 
   
Oprydning i erhvervsstøtten 5 5 
Regelforenklinger og IT-effektiviseringer 5 5 
Besparelser på forsvar 2 2 
Reduktion i aldersbetingede ydelser mm 2 2 
Bedre ligning i SKAT 2 2 
Fastlåsning af beløbsgrænser i 2011 2 2 
Besparelse fra uændret ressourcer til off. service i 2011 5 5 
Effektiviseringer og besparelser i alt 23 23 
   
Forbedringer i alt 57 48 
Note: HBI= Holdbarhedsindikatoren. Det angivne holdbarhedsproblem  på 31 mia. kr. (-1,3 pct. 
af BNP) er før eksklusiv virkningen af Genopretningsplanen i tilbagetrækningsreformen 

 

2.1. Ændringer i efterlønnen 

Radikale Venstre indgik den 13. maj 2011 en aftale med VKO om en reform 
af efterlønnen. Med aftalen får Radikale Venstre gennemført væsentlige 
elementer af sin økonomiske politik og sikret et stort og klingende 
milliardbidrag til den slunkne statskasse. 
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Aftalen medfører en samlet forbedring af de offentlige finanser på 18 mia. kr. 
i 2020. Samtidig øges beskæftigelsen med 65.000 personer frem mod 2020, 
jf figur 4 nedenfor.  

Med aftalen sikres det, at raske og rørige menneskers brug af efterlønnen 
reduceres. Til gengæld tages der hensyn til, at folk, der er nedslidte og har 
brug for en tidlig tilbagetrækning, kan få adgang til seniorførtidspension.  

 
Figur 4 
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Hovedelementerne i aftalen er:  

 

• Velfærdsaftalen fremrykkes, så efterlønsalderen gradvist sættes op 
fra 60 år til 62 år i perioden 2014-2017, og folkepensionsalderen 
hæves gradvist fra 65 år til 67 år i perioden 2019-2022. 

 
• Efterlønsperioden forkortes fra fem til tre år i perioden 2018 til 2023. 

Fra 2023 vil efterlønsalderen dermed være ved 64 år. 

 
• Pensionsmodregningsregler skærpes, så efterlønsordningen får en 

klarere social profil. Personer med en pensionsopsparing på under 
900.000 kr. vil således få en lidt højere efterlønsydelse, mens folk 
med store opsparinger vil få mindre ud af at gå på efterløn i forhold 
til i dag.  
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• Danskerne får mulighed for at få udbetalt de indbetalte 
efterlønsbidrag skattefrit i 2012. Vælger man det, så melder man sig 
samtidig ud af efterlønsordningen.  

 
• Radikale Venstres seniorpolitik gennemføres, så der tages hånd om 

nedslidte borgere, og arbejdspladser indfører bedre rammer for 
seniorer.   

 

 

Radikale Venstre har længe talt for en afvikling af efterlønsordningen, fordi 
den er dyr og holder folk, der er i stand til at arbejde, væk fra 
arbejdsmarkedet. For hver person, der fortsætter i arbejde frem for at gå på 
efterløn, forbedres statskassen med 400.000 kr. årligt. Alternativet til en 
tilbagetrækningsreform er nedskæringer på vigtige velfærdsområder som 
skoler, ældreomsorg og det sociale område. Samtidig viser undersøgelser, 
at de ældre medarbejdere i høj grad både kan og vil fortsætte på 
arbejdspladserne. 

Debatten har været fyldt med mange myter om, at folk på efterløn er 
nedslidte og ude af stand til at arbejde. Faktum er, at det kun er en 
begrænset del af folk på efterløn, der ikke er i stand til at arbejde. Og den 
gruppe bliver stadig mindre. Det har både Vismændene og 
Arbejdsmarkedskommissionen konstateret. 

Analyser fra SFI viser, at i de 4 sidste år inden efterlønsalderen er dem, der 
går på efterløn, kun lidt mere syge end dem, der ikke går på efterløn. En 
analyse fra 2009 viser, at blot 6 pct. af efterlønsmodtagerne er så nedslidte, 
at de ville kunne opnå førtidspension på baggrund af objektive kriterier. I 
2005 vurderede vismændene, at kun 11 pct. af efterlønsmodtagerne ville 
kunne få førtidspension. 
 
Seniorførtidspension 
Radikale Venstre har med aftalen været med til at sikre, at der tages hånd 
om dem, der er så nedslidte, at de ikke kan arbejde. Der er etableret en 
særlig seniorførtidspension. Personer i den relevante aldersgruppe, der er 
nedslidte og ønsker førtidspension, vil kunne søge om seniorførtidspension. 
Derefter skal kommunen træffe afgørelse om sagen inden for seks måneder 
med afsæt i allerede kendte sammenhænge mellem sygdomsforløb og 
erhvervsaktivitet. 
 
Seniorpolitik 
Ved forhandlingerne om senere tilbagetrækning stillede Radikale Venstre 
krav til en styrket indsats for fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet. 
Der lykkedes at få tilslutning til, at lempe modregningen i 
folkepensionsydelser for erhvervsaktive pensionister ved at fordoble 
bundfradraget fra 30.000 til 60.000 kr. Desuden nedsættes 
beskæftigelseskravet for optjening af opsat pension fra 1.000 til 750 timer 
om året. Tiltagene vil få mange flere seniorer til at vælge jobmarkedet til.  
 
Ultimo 2009 modtog ca. 137.000 mennesker efterløn. Det svarer til næsten 
47 pct. af alle dagpengeforsikrede i aldersgruppen 60-64 år. Og hvert år 
vælger ca. 33.000 mennesker at skifte arbejdsmarkedet ud med en 
tilværelse på efterløn. Med den netop indgåede tilbagetrækningsaftale, har 
Radikale Venstre sikret, at tilgangen til efterlønnen mindskes, og at vi får 
gavn af flere erfarne medarbejdere på arbejdsmarkedet. 
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Radikale Venstre vil styrke arbejdsmiljøet 
Radikale Venstre vil som et supplement til aftalen om tilbagetrækning styrke 
indsatsen for et bedre arbejdsmiljø. Vi vil lægger vægt på at nedslidning på 
arbejdspladsen forebygges. Derfor afviser Radikale Venstre regeringens 
planlagte besparelser på Forebyggelsesfonden, som udgør over 200 mio. kr. 
af fondens årlige ramme på 350 mio. kr. Vi mener tværtimod, at 
forebyggelsesindsatsen skal styrkes, og vil tilføre fonden ekstra 350 mio. kr. 
(inklusiv annulleringen af besparelserne). En del af pengene skal anvendes 
til et særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Endvidere kræver Radikale 
Venstre at besparelserne i VKO’s såkaldte ”Genopretningsplan” på 
Branchearbejdsmiljørådene fjernes.  
 
Færre på efterløn 
Ultimo 2009 modtog ca. 137.000 mennesker efterløn. Det svarer til næsten 
47 pct. af alle dagpengeforsikrede i aldersgruppen 60-64 år. Og hvert år 
vælger ca. 33.000 mennesker at skifte arbejdsmarkedet ud med en 
tilværelse på efterløn. Med den netop indgåede tilbagetrækningsaftale, har 
Radikale Venstre sikret, at tilgangen til efterlønnen mindskes, og at vi får 
gavn af flere erfarne medarbejdere på arbejdsmarkedet. 
 
 

2.2.  Dagpengereformen 

Radikale Venstre ønsker at fastholde de nye regler om maksimalt to år på 
dagpenge. Det er et tidligere radikalt reformforslag. Reformen medfører 
forbedringer på de offentlige finanser i 2020 på knap 4,5 mia. kr. og 
beskæftigelsen forventes at stige med ca. 15.000 personer.  

Radikale Venstre ønsker ikke at folk på dagpenge skal gå ledige i lang tid.  
Dagpengereformen sender et signal om at få forkortet ledighedsperioderne. 
Radikale Venstre støtte til ændringerne i dagpengeperioden ledsages derfor 
af et krav om at øge beskæftigelsesindsatsen. Radikale Venstre foreslår 
konkret en håndholdt indsats, jf. nedenfor.  

Det er erfaringen fra lignende reformer op gennem 1990’erne, at forkortelser 
af dagpengeperioden virker. Folk kommer hurtigere i arbejde, fordi 
søgeaktiviteten øges, og der sikres hurtigere afklaring af jobønsker blandt 
ledige. Ændringerne har først fuld virkning i 2013, hvor ledigheden er 
aftagende og manglen på arbejdskraft igen tager til – blandt andet i lyset af 
den demografiske udvikling.  

Arbejdsmarkedskommissionen dokumenterer, at kun meget få vil miste 
dagpengeretten, når dagpengeperioden afkortes til 2 år, fordi jobindsatsen 
ligger tidligere i forløbet. Bl.a. vil A-kasser og jobcentre gøre en 
ekstraordinær indsats for dem, der risikerer at miste dagpengeretten.  

 

2.3. En håndholdt beskæftigelsesindsats 

I dag bruges der mange ressourcer i beskæftigelsesindsatsen – men de 
bruges ikke altid specielt meningsfuldt eller effektivt. Der tales ofte om 
ledige, der bliver pisket rundt i et bureaukratisk system, sagsbehandlere 
uden tid til at tale med borgerne, og absurde aktiveringskurser uden virkning. 

Radikale Venstre ønsker en reform, der tilbyder jobsøgende en håndholdt 
beskæftigelsesindsats, hvor jobkonsulenten i samarbejde med den 
jobsøgende får frihed til at tilrettelægge indsatsen. Kravet er, at indsatsen 
skal sættes i gang hurtigst muligt, og at den ledige skal have relevante 
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aktiveringstilbud langt tidligere end i dag. Det skal sikre, at man hurtigst 
muligt kan lægge en meningsfuld plan, der sætter den jobsøgende på kurs 
mod arbejdsmarkedet. 

Forslaget baserer sig på resultaterne af det forsøg, som 
Arbejdsmarkedsstyrelsen har gennemført, og som vismændene har regnet 
på. Forsøget viste, at de ledige kommer langt hurtigere i arbejde, hvis de får 
tilbud om ugentlige vejledningssamtaler og et aktiveringstilbud allerede efter 
4 måneders ledighed.  

Samtidig skal den aktive beskæftigelsesindsats generelt gøres langt mindre 
bureaukratisk. For nyligt beregnede Københavns Kommune, at man i 2010 
brugte i omegnen af 10 mio. kr. – svarende til hele 20 årsværk – blot på at 
sætte sig ind i lovændringer på beskæftigelsesområdet. Det er afgørende, at 
de offentlige ressourcer bliver brugt på at skabe resultater – og ikke bare 
papirarbejde. Radikale Venstre har allerede bidraget til at presse regeringen 
i den retning, men der skal gøres meget mere. Derfor vil vi fortsat arbejde 
for, at borgere, kommuner, a-kasser og virksomheder kan slippe for unødigt 
bøvl, besvær og bureaukrati. Det handler eksempelvis om, at der ikke skal 
udfyldes flere blanketter end højst nødvendigt. Og så skal blanketterne 
kunne udfyldes, indsendes og udveksles digitalt.  

 

 

2.4. Ophævelse af skattestoppet og en Skat Der Virker 

Radikale Venstre vil omlægge skatten, så den kommer til virke bedre. Vi vil 
lette skatten på arbejde for alle, fordi der bliver for mere arbejdskraft i 
fremtiden. Og vi vil finansiere lettelserne krone-for-krone gennem bl.a. 
ophævelse af skattestoppet, indførelse af højere afgifter på usunde 
fødevarer og cigaretter, forurening og fråds med energien. 

Omlægningen gør økonomien stærkere, fordi arbejdsudbuddet øges 
svarende til ca. 10.000 personer. Og omlægningen gør Danmark sundere 
fordi forbruget af cigaretter og alkohol falder. Danmark bliver grønnere, når 
det koster dyrt at forbruge for meget energi og forurene i naturen. Skatten 
bliver mere retfærdig når der ikke gives ekstra skattelettelser til de rigeste 
boligejere – udover dem som VKO allerede har givet.  

Det radikale forslag til omlægning af skatten kræver opgør med 
veletablerede tabuer. Skattestoppet skal kunne diskuteres åbent, for alle 
økonomer er enige om at det ikke kan fortsætte. I realiteten fastholder det en 
høj skat på arbejde, fordi skattestoppets reduktion af boligskat og 
nedsættelse af afgifter på forbrug skal finansieres.  

Skattestoppet koster ekstra 1 mia. kr. for hvert år der går, og ingen har 
anvist finansiering af det efter 2020.  

Radikale Venstre foreslår at ophæve skattestoppet i 2016. Herefter skal 
ejendomsværdiskatten blot følge udviklingen i boligpriserne. Det svarer til at 
skattestoppets lettelser frem mod 2016 fastholdes, mens nye lettelser i 
boligskat og afgifter sløjfes fra 2016.  De 4 mia. kr. gives tilbage i lettelse af 
skatten på arbejde.  

Radikale Venstre foreslår konkret følgende lettelser på 10,7 mia. kr. i skatten 
på arbejde:  

• Færre skal betale topskat. Grænsen for, hvornår man betaler 
topskat, hæves med 50.000 kr., så almindelige lønmodtagere ikke 
betaler det, der i gamle dage blev kaldt ”direktørskat”. Hver tredje 



 

15 

lærer, hver femte sygeplejerske og hver tiende pædagog betaler 
topskat i dag. Med Radikale Venstres forslag vil antallet af 
topskatteydere falde fra knap 700.000 personer til ca. 470.000 
personer. 
 

• Beskæftigelsesfradraget øges fra det nuværende 4,25 pct. til 6,25 
pct. og forhøjes med 6.000 kr. Det svarer til en skattelettelse på ca. 
2.000 kr. om året for 3,2 mio. lønmodtagere. 

 
• Der indføres en jobbonus til dem på kanten af arbejdsmarkedet. 

Personer, der har været ledige længe og svært ved at komme i 
beskæftigelse modtager et ekstra skattefradrag, så man får noget 
ekstra ud af lønnen.  

 
• Multimedieskatten afskaffes. Multimedieskatten på 

arbejdsgiverbetalte telefoner og computere medfører et stort tab af 
hjemmearbejdspladser og reducerer antallet af nye it-investeringer. 
Det betyder, at Danmark mister produktivitet. Desuden bebyrder 
multimedieskatten arbejdsgivere med ekstra administrationsarbejde 
samtidig med, at der lægges beslag på medarbejdernes tid og 
fleksibilitet.  

 

Herudover vil Radikale Venstre: 

• øge pensionstillægget, så pensionister også får noget ud af 
ændringerne. Pensionstillægget øges med 4.000 kr. før skat, 
svarende til knap 2.400 kr. efter skat. Radikale Venstre foreslår en 
fordobling af værdien af den grønne check, så den udgør 2.600 kr. 
pr person og 600 kr. pr. barn. 
 

• anvende 3 mia. kr. på grønne renoveringer af boliger, jf. afsnit 4.2. 
og til en ny storstilet innovationsstrategi for danske virksomheder, jf. 
afsnit 4.6. 

 

Læs mere i Radikale Venstres udspil ”Skat Der Virker”. 

 

Det øgede arbejdsudbud som følge af omlægningen øger beskæftigelsen 
med 10.500 personer. Det styrker de offentlige finanser varigt med 3 mia. kr. 
i 2020.  

 

2.5. Fleksjob og førtidspension 

Radikale Venstre ønsker, at der bliver gennemført en reform af 
førtidspension og fleksjobordningen.  

Da reglerne for fleksjob blev vedtaget i 2001 var målet, at fastholde de mest 
udsatte borgere på arbejdsmarkedet. Det er ikke sket. Tværtimod.  

Fleksjobordningen har nemlig vist sig ikke at være målrettet de svageste 
borgere. De 5 pct. fleksjobansatte, der havde de højeste indkomster i 2009, 
havde således en gennemsnitlig indkomst på 680.000 kr. årligt og 
arbejdsgiverne modtog i gennemsnit 225.000 kr. i tilskud. Dermed var 
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tilskuddet til dem næsten dobbelt så stort som til de fleksjobbere, der tjente 
mindst – og altså må betragtes som mere udsatte. Samtidig er 
fleksjobordningen indrettet, så det ikke kan betale sig at komme tættere på 
arbejdsmarkedet hverken for den ansatte eller arbejdsgiveren, så bliver 
statstilskuddet nemlig mindre og timetallet sættes op. Det giver en skæv 
incitamentsstruktur, der arbejder helt modsat intentionerne i ordningen. 

Radikale Venstre foreslår derfor, at tilskuddet til fleksjobordningen 
omlægges så de, der har den mindste arbejdsevne, får det største tilskud og 
så det altid kan betale sig at arbejde mere. Vi foreslår, at tilskuddet til 
fleksjobbet falder, jo mere fleksjobmodtageren tjener, dog ikke helt så meget 
som lønnen stiger. Endelig vil vi iværksætte en indsats for at modtagere af 
ledighedsydelse ikke bliver langtidsledige. Forslaget vil forbedre de offentlige 
finanser med omtrent 1 ½  mia. kr. i 2020.  

Førtidspensionen skal også reformeres. I dag er det en endestation, og 
derfor er det bekymrende, at hver tiende nye førtidspensionist er under 30 
år. Vi foreslår, at der indføres en ny ydelse - udviklingsydelsen - der gives i 
en midlertidig periode. Personer på udviklingsydelse skal være i behandling 
med henblik på at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Er der ved ydelsens 
udløb stadig et arbejdsmarkedsperspektiv, forlænges perioden. Ellers 
tilkendes en permanent førtidspension. I særligt oplagte tilfælde skal der 
fortsat kunne tilkendes permanent førtidspension med det samme.  

 

2.6. International rekruttering – flere gode medarbejdere 

Dygtige medarbejdere er en forudsætning for, at Danmark kan skabe vækst 
og velstand fremover. Allerede i dag har mange virksomheder svært ved at 
finde de fornødne folk, og problemet bliver kun værre i de kommende år, 
hvor arbejdsstyrken skrumper. Derfor vil Radikale Venstre styrke dansk 
økonomi ved at forbedre mulighederne for at rekruttere kvalificeret 
udenlandsk arbejdskraft.  

Når virksomhederne ansætter eksperter og særligt kvalificeret arbejdskraft, 
skabes der også flere jobs i andre sektorer – som service og fremstilling. 
Vores rekrutteringsreform vil øge beskæftigelsen med 5.000 arbejdspladser 
årligt.  

Radikale Venstre har derfor lanceret 11 konkrete forslag, der skal styrke 
både tiltrækningen og fastholdelsen af kvalificerede medarbejdere udefra. 
Det drejer sig om følgende tiltag: 

• Effektiv certificering af udenlandske uddannelser. Arbejdet med 
at godkende udenlandske uddannelser skal strømlines. I dag er det 
ofte alt for besværligt at få klar besked, om en udenlandsk 
uddannelse lever op til de danske krav. 

• Kortere sagsbehandlingstider. De fastsatte sagsbehandlingstider 
på 1 måned for erhvervsophold skal overholdes.  I dag kan det tage 
op til næsten 6 måneder at få greencard ophold. 

• Uddannelse i Danmark skal give automatisk greencard. I dag er 
der alt for mange fra udlandet, der har taget en videregående 
uddannelse i Danmark, men må forlade landet allerede efter 6 
måneder. Derfor skal færdiggørelsen af en videregående 
uddannelse, der er normeret til mindst 3 år, automatisk udløse en 
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opholds- og arbejdstilladelse, uanset hvilket land man kommer fra – 
på samme betingelser som med greencard. 

• Lavere beløbsgrænse til jobkort. Alle, der kan finde sig et job i 
Danmark med en årsindkomst på over 250.000 kr., skal frit kunne 
rejse ind, arbejde og opholde sig i Danmark. Beløbsgrænsen 
nedsættes gradvist fra 375.000 kr. i takt med, at arbejdsløsheden 
forsvinder.  

• Lettere og enklere greencard. Fremover skal man kun have 60 
point for at opnå greencard i stedet for de nuværende 100 point. Og 
så skal kriteriet om tilpasningsevne fjernes, fordi det slet ikke har 
relevans. Til gengæld skal sprogkriteriet udvides til at omfatte flere 
sprog, med henblik på at opdyrke nye eksportmuligheder. 

• Vækststipendier til udenlandske studerende. Radikale Venstre vil 
give 100 ekstra vækststipendier årligt til udenlandske studerende, 
der læser på ”vækstuddannelser” med stor efterspørgsel i 
erhvervslivet – f.eks. IT, ingeniør, økonomi, jura og farmakologi. 

• Bedre mulighed for rekruttering uden for EU. Når jobcenteret 
efter 4 uger stadig ikke kan finde den arbejdskraft, som 
virksomheden har brug for, så skal virksomheden også have 
mulighed for at søge medarbejdere fra lande uden for EU.  

• Væk med positivlisten. Ordningen om positivlisten skal afskaffes, 
fordi den er uigennemskuelig, bureaukratisk og ubetydelig. I stedet 
vil vi satse på at sikre forbedrede muligheder gennem greencard-
ordningen og jobkort, der allerede i dag er de to mest anvendte 
ordninger. 

• Flere internationale skoler. Radikale Venstre vil sikre, at 
udlændinge, der kommer til Danmark, også kan finde skoler til deres 
børn. Målet er, at der skal være en international folkeskole i hver af 
de 5 største byer i Danmark. 

• Styrkelse af ”Work in Denmark” ude i verden. Netværket af 
danske ambassader rundt omkring i verden skal inddrages som en 
del af ”Work in Denmark” kampagnen, så de aktivt kan hjælpe 
danske virksomheder med at opsøge veluddannede udlændinge. 

• Velkomstpakke og trivselspakke. Disse to pakker skal styrke 
fastholdelsen af de internationale medarbejdere ved at sikre, at både 
de og deres familier falder godt til i Danmark. Det handler både om 
at få styr på det praktiske med ophold, skat og skoler, og om 
familiernes trivsel i lokalmiljøet. 

 
Læs mere i vores udspil, ”Rekruttering der virker”. 
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2.7. Hurtigere igennem uddannelserne 

Radikale Venstre afviser regeringen og Dansk Folkepartis forringelser af 
SU’en. Vi mener der er langt bedre måder at få unge til at komme hurtigere 
igennem deres uddannelse. 

Radikale Venstre har, som forligspart i Velfærds- og globaliseringsaftalen, 
medansvar for målsætningen om at 95 pct. af alle unge får en 
ungdomsuddannelse og 50 pct. en videregående uddannelse. Store dele af 
de løbende udmøntninger af globaliseringspuljen er afsat til at fremme dette 
mål. Herunder både tiltag for bedre vejledning, for at fastholde unge i 
uddannelse og for at understøtte, at unge hurtigere gennemfører en 
uddannelse. 

Det sidste har en direkte effekt på samfundsøkonomien, fordi unge der 
gennemfører hurtigere, også indtræder hurtigere på arbejdsmarkedet. 

Radikale Venstre vurderer, bl.a. på baggrund af succesfulde forsøg på visse 
uddannelsesinstitutioner, at der fortsat er et potentiale for at unge kommer 
hurtigere igennem uddannelse. Vi foreslår, at potentialet realiseres gennem 
en bred vifte at tiltag, som kan tilskynde motiverede unge til at påbegynde og 
gennemføre deres uddannelse hurtigere. 

• Bedre mulighed for sommerkurser til unge som ønsker at 
gennemføre deres studier hurtigere end normeret. Tilsvarende skal 
der være bedre mulighed for at indhente det forsømte, når en 
studerende er blevet forsinket på studierne, uanset om forsinkelsen 
skyldes arbejde, graviditet, en dumpet eksamen eller andet. 

• Flere årlige optag. Flere studieretninger har allerede indført optag 
på studierne flere gange årligt. Denne mulighed bør være til stede 
på flere studieretninger. 

• Studiestartslån, så studerende ikke skal arbejde ekstra for at 
finansiere deres studiestart med de ekstra udgifter, som studiestart 
medfører. 

• 10 SU-klip i bonus til hurtige studerende. Studerende som 
gennemfører et studie på normeret tid eller hurtigere skal modtage 
en bonus på op til 10 studieklip. Såfremt den studerende har 
studiegæld bruges bonussen til at nedbringe denne. 

• Mødepligt. Flere uddannelsesforløb med mødepligt. Det besluttes 
lokalt. 

• Afskaf værnepligten. Unge skal ikke forsinkes unødigt i deres 
studiestart pga. tvungen militærtjeneste. 

• Gymnasieelever skal kunne tyvstarte på universitetet. Vi vil gøre 
det muligt for gymnasielever at følge enkelte fag på 
universitetsniveau – på universitetet – hvis de har evnerne og lysten 
til det. Disse fag skal så kunne overføres, når de engang optages på 
universitetet på det relevante studie. 
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3. Andre forbedringer af økonomien 
3.1. Digitalisering af den offentlige sektor  

Radikale Venstre vil gennemføre effektiviseringer ved at indføre flere digitale 
løsninger i borgernes kontakt med kommuner og stat. 

Offentlige medarbejdere i Danmark er i direkte kontakt med borgere og 
virksomheder ca. 250 mio. gange årligt i forbindelse med sagsbehandling 
eller serviceydelser. Typisk finder borgerkontakten sted på traditionelle 
platforme så som fysiske henvendelser, telefonsamtaler og brev- og e-mail 
korrespondance. 

Traditionel borgerkontakt er imidlertid forbundet med meget større 
omkostninger end digitale selvbetjeningsløsninger, som man fx kender fra 
SKATs selvbetjening, hvor selvhjulpne brugere varetager egne 
sagsbehandlinger på digitale platforme.  

Radikale Venstre ønsker en IT-handlingsplan i samarbejde mellem stat, 
regioner, som bl.a. indeholder faste målsætninger for overførsel af offentlig 
borger- og virksomhedskontakt til digitale platforme.  

Med 20-30 mio. årlige henvendelser fra borgere og virksomheder er 
kommunerne den instans inden for det offentlige, hvor der findes størst 
besparelsespotentiale i digitalisering. På trods af at hovedparten af den 
kommunale borger- og virksomhedskontakt egner sig til digitalisering, 
udnyttes endnu kun 3-5 pct. af potentialet. 

På det statslige område forekommer årligt 12-15 mio. borger- og 
virksomhedskontakter. Selvom hovedparten af området er velegnet til 
digitalisering, er blot 30-40 pct. af potentialet realiseret i dag. 

Radikale Venstre vil digitalisere mindst 95 pct. af de offentlige borger- og 
virksomhedskontakter inden udgangen af 2018. Vi vil have en offensiv 
kanalstrategi, hvor flere og flere ansøgninger og anmeldelser kun kan 
aflevere digitalt. Og vi vil sikre, at oplysninger som borgere og virksomheder 
har afgivet en gang til det offentlige genanvendes, så de ikke skal indrettes 
igen. Det vil indbringe en årlig samfundsøkonomisk besparelse på mindst 
2,25 mia. kr. i 2020.  

 

3.2. En tillidsreform  

Radikale Venstre har lanceret en Tillidsreform, med krav om 
regelforenklinger og øgede frihedsgrader overalt i den offentlige sektor.  

De ansatte i kommunerne bruger al for meget tid på at kontrollere og 
dokumentere deres arbejde. Dermed udnyttes fagligheder og 
personaleressourcer ikke godt nok. De offentligt ansatte FTF’ere bruger 
alene 60 mio. timer på kontrol og dokumentation om året. Og 
socialrådgiverne i børne- og ungeforvaltningerne dokumenterer så ivrigt, at 
der kun er 11 minutter i timen tilbage til at tale med børnene og deres 
familier. 

Med tillidsreformen sættes jagten ind på papirtigre. Folkeskolelærerne, 
pædagogerne og hjemmehjælperne skal mødes af tillid til, at de kan bruge 
deres faglighed uden komplicerede kontrolsystemer. Vi stiller derfor krav om, 
at der luges ud i overflødige regler og dokumentationskrav.  
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De ressourcer, der frigøres ved reformen skal tilbage til institutionerne og 
give en bedre service.  

 

3.3. Effektiviseringer  

Radikale Venstre vil forenkle og effektivisere overalt i den offentlige sektor. 
Det skal ekstra kritisk fokus på hvordan de knappe ressourcer anvendes.  

Den danske stat brugte i 2009 knap 4 mia. kr. på eksterne konsulentydelser. 
Det mener Radikale Venstre er for meget. Det skal reduceres. Radikale 
Venstre har tillid til, at dygtige statslige medarbejdere kan løfte mange af de 
opgaver, som i dag sendes i udbud, såfremt de rigtige værktøjer gøres 
tilgængelige for dem. 

Herudover ønsker Radikale Venstre at gennemføre flere fartkontroller, at 
sanere reserver og puljer på de finanslove, der løbende skal vedtages frem 
mod 2020.    

 

3.4. Besparelser på forsvaret 

Radikale Venstre vil i lighed med de øvrige forligspartier reducere 
forsvarsudgifterne med 2 mia. kr. fra og med 2015, hvor et nyt forsvarsforlig 
skal træde i kraft.  

For Radikale Venstre er det afgørende at fortsætte udviklingen af forsvarets 
organisation, så det i stadig højere grad er fokuseret på deltagelse i 
internationale operationer og kun i det omfang, det er nødvendigt, retter sig 
mod et nationalt beredskab.  

Radikale Venstre mener, at tiden er løbet fra Hjemmeværnet. Den 
konventionelle trussel mod dansk territorium er endegyldigt forsvundet. Det 
samme er derfor begrundelsen for at opretholde et permanent territorialt 
beredskab af den karakter, Hjemmeværnet har i dag med fire værn, et 
budget på 500 mio. kr. og udgifter til øvelser og uddannelse af 49.000 
medlemmer. Hjemmeværnet skal derfor reduceres og samtænkes med 
Beredskabsstyrelsen, således at særligt kvalificerede enheder kan indgå i 
det hjemlige terrorberedskab.  

Radikale Venstre vil arbejde for en såkaldt ’Pentagonmodel’. Ved at 
sammenlægge Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriets departement 
sikres en bedre koordination og der skabes grundlag for omfattende 
effektivisering. 

Radikale Venstre ønsker værnepligten suspenderet. Med værnepligten råder 
tilfældigheden i forhold til rekruttering af forsvarets ansatte, idet 
rekrutteringsindsatsen kun er fokuseret på 10 pct. af en ungdomsårgang, der 
ikke trækker frinummer. Samtidig spilder mange unge mænd, der ikke 
ønsker en karriere i forsvaret, vigtig tid, der kunne være brugt til målrettet 
uddannelse. Radikale Venstre mener, at grundstammen i forsvaret skal 
bestå af kontraktansat personel. Derfor vil vi indføre et målrettet og 
professionelt rekrutteringssystem, som tiltrækker både mænd og kvinder, 
der selv vælger forsvaret som karrierevej. Suspendering af værnepligten 
medfører en besparelse på ca. 500 mio. kr. 
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3.5. Oprydning i erhvervsstøtten 

Radikale Venstre vil investere målrettet i virksomhedernes evne til at udvikle 
innovative løsninger, så væksten kan komme i gang igen. De nuværende 
erhvervsstøtteordninger er spredt på alt for mange formål – og ingen har 
overblik over, hvad der virker.  

Der bliver i dag anvendt ca. 25 mia. kr. på forskellige 
erhvervsstøtteordninger. De fordeler sig med ca. 12 mia. kr. til direkte 
støtteordninger og med ca. 13 mia. kr., hvor udvalgte brancher opnår 
lempelser gennem skatten. 

Radikale Venstre vil sanere erhvervsstøtten og give samtlige eksisterende 
og fremtidige ordninger en solnedgangsklausul, så det løbende bliver 
overvejet om de skal fortsætte. I 2020 skal niveauet for erhvervsstøtte være 
reduceret med mindst 5 mia. kr.  

 

3.6. Aldersbetingede ydelser og praktisk hjælp 
Antallet af ældre over 65 år vil stige fra cirka 900.000 i 2010 til mere end 1,5 
mio. i 2040. Udviklingen skyldes både, at de store årgange nu rammer 
pensionsalderen, og at stadig flere danskere lever længere. 
 
Den udvikling lægger pres på statskassen. Mange overførsler ydes nemlig 
alene på baggrund af dåbsattesten. En alder på 65 år udløser f.eks. 
automatisk mimrekort, nedsat licens og adgang til billig hjemmeservice.  

Det er uhensigtsmæssigt at tildele sociale ydelser på baggrund af 
dåbsattest. Ydelserne bør i langt højere grad målrettes de borgere, der har 
et særligt behov.  

Radikale Venstre vil derfor stille krav om, at en ny regering afskaffer 
ordninger, der favoriserer ældre, der er i stand til at forsørge sig selv. Derfor 
vil vi indføre brugerbetaling på praktisk hjemmehjælp for de rigeste ældre, 
afskaffe tilskuddet til hjemmeservice og arbejde for at ændre 
uhensigtsmæssige skævheder i f.eks. boligsikringen.  

 

3.7. Bedre ligning og skærpet kontrol med multinationale selskaber 

Radikale Venstre ønsker at øge indsatsen i restanceafdelingen i Skat, 
således at det offentlige kan inddrive én mia.kr. ekstra i 2012 og frem. 
Rigsrevisionen har i en nylig offentliggjort beretning kritiseret den 
nuværende indsats og konstateret, at det nuværende restanceniveau på 67 
mia. kr. er historisk højt.  

Radikale Venstre foreslår derfor, at der ansættes ca. 600 medarbejdere til 
restanceområdet. Det skaber en mere effektiv ligning og bedre inddrivelse af 
skattegæld. Regeringens strategi med at skære ned på antallet af 
skattemedarbejdere har slået fejl.  

Desuden skal Skat have mulighed for at ansatte skatteeksperter og 
specialister suppleret med eksterne revisionsfirmaer til at kontrollere 
multinationale selskaber finansielle transaktioner, således at man undgår 
skatteunddragelse ved hjælp af transferpricing. På den baggrund er det 
realistiske at inddrive 1 mia.kr mere end hidtil.    

 
3.8. Forbedringer i 2011-2013 
Radikale Venstre er imod besaprelserne i regeringens genopretningsplan. 
Det gælder regeringens aftale med KL om nul-vækst i de kommunale 
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budgetter 2011, og fastfrysningen af § 20-reguleringen i skattesystemet. 
Fremadrettet vil Radikale Venstre dog ophæve disse tiltag. Men Radikale 
Venstre indregner i sin plan effekter af tiltag som regeringen gennemfører i 
2011, og som ikke kan rulles tilbage.  
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4. Det vil Radikale Venstre 
 

4.1. Vores Skole 

Radikale Venstre ønsker at investere i en folkeskole, der er for alle. Den skal 
være Danmarks fælles kulturinstitution, hvor børn skal lære meget mere end 
at læse, regne og skrive. 

Derfor skal der være råd til en bedre folkeskole. Også i en krisetid. Og derfor 
afsætter Radikale Venstre 1 mia.kr. nu stigende til 1,5 mia. kr. i 2020 til 
forbedringer af den danske folkeskole.  

Vi tror. Også på lærerne. Derfor skal en stor del af pengene anvendes til et 
massivt og historisk løft i lærernes efteruddannelse. Dygtige lærere og 
ordentlige rammer om deres arbejde er en forudsætning for en god skole.  

• Tillid til lærere – tid til undervisning. Radikale Venstre foreslår, at 
kravene om at udarbejde elevplaner og kvalitetsrapporter afskaffes. 
Samtidig vil vi give lærerne frihed til selv at beslutte, hvornår der skal 
undervises i hvad, og foreslår derfor, at der kun fastlægges trinmål efter 
5/6. klasse og efter 9/10. klasse. 

• Massiv investering i efteruddannelse. Radikale Venstre vil sikre, at 
lærere kun underviser i fag, de er uddannet i. Vi vil stille krav om, at alle 
lærere i løbet af maksimalt fem år skal have linjefagsniveau i de fag, de 
underviser i. Radikale Venstre vil stille krav om, at alle skoleledere får en 
diplomuddannelse i ledelse inden for de første fem år som leder. 
Radikale Venstre vil sikre, at alle lærere, som møder to-sprogede elever 
i folkeskolen, har de nødvendige kompetencer i undervisning af 
tosprogede. 

• Hver skole – sin identitet. Radikale Venstre ønsker, at den enkelte 
skole får frihed til at tilrettelægge sit arbejde og udvikle et værdisæt, som 
tager udgangspunkt i sit eget elevgrundlag og egne lærere. Forskning 
viser, at undervisningen er mest effektiv, når den tager udgangspunkt i 
de konkrete børn og unge, som skal undervises. 

• Endnu bedre forskning. Radikale Venstre foreslår et tættere 
samarbejde mellem universiteter, professionshøjskoler og de enkelte 
skoler. Og vi vil have flere nationale videncentre. Professionshøjskolerne 
skal udvikle praksisforskning i samarbejde med DPU og andre 
universiteter. 

• Alle børn skal med. Radikale Venstre vil knytte socialrådgivere, 
psykologer og sundhedsplejersker til skolerne. Lærere i den rummelige 
folkeskole har brug for rådgivning og opbakning, når de står overfor 
elever med store udfordringer. På alle skoler er der børn med meget 
alvorlige problemer, som opdages alt for sent. Det er altafgørende, at de 
børn, der har behov for specielle tilbud, får adgang til tilbuddet hurtigst 
muligt. 

• Fremtiden er digital. Radikale Venstre vil afsætte midler til, at skolerne 
kan tilbyde trådløst netværk. Samtidig skal skolen stadig kunne tilbyde 
computere, der virker, til de elever, der ikke har deres egen med. Det 
skal sikres, at skolernes IT kommer til at virke, så investeringerne ikke 
som i dag ender i printere, der ikke virker, og i netværk, der aldrig 
kommer op at køre. 
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• Lokaler som giver lyst til at lære. Radikale Venstre sætter penge af til 
at modernisere faglokalerne i løbet af fem år, så lokalerne er up to date 
og giver eleverne lyst til at lege og lære. Og så skal der skabes ude- og 
indemiljøer, der giver eleverne lyst til at bevæge sig i løbet af dagen. 
Undersøgelser har vist, at eleverne klarer sig op til 30 pct. bedre, når 
indeklimaet er i orden. 

• Et sundt måltid mad. Radikale Venstre vil afsætte midler til etablering 
af skolekøkkener i forbindelse med renoveringer af skoler. Forældrene 
finansierer selv maden, men der gives fripladser på samme måde som i 
dagpasningen. 

Læs mere i Radikale Venstres udspil ”Vores skole”.  

 

4.2. Ekstra 8 mia. kr. viden, uddannelser og globalisering 

Radikale Venstre vil investere i bedre uddannelser og mere forskning, fordi 
Danmark skal leve af viden. Økonomisk vækst kræver en veluddannet 
arbejdsstyrke.  

Radikale Venstre er derfor imod VKO’s nedskæringer af forskningsmidlerne i 
den såkaldte Globaliseringspulje, samt besparelserne på 
uddannelsesområdet. De beløber sig til i alt 3,9 mia. kr. i 2020 og er et led i 
VKO’s såkaldte ”Genopretningsplan”. 

Radikale Venstre vil tværtimod tilføre forskning og uddannelse 1 mia. kr. 
ekstra hvert år fra 2013, således at der opbygges en ny Globaliseringspulje 
II med ekstra 8 mia. kr. i 2020.  

Investeringer i forskning, viden og innovation er en afgørende forudsætning 
for, at vi har noget at leve af i Danmark - også efter 2020. Erfaringen viser, 
at når man øger de offentlig investeringer i forskning og udvikling, genererer 
det samtidig flere private forskningsmidler. I den forbindelse ser vi 
Barcelona-målsætningen om, at de samlede offentlige og private 
investeringer i forskning og udvikling skal udgøre 3 pct. af BNP som et gulv 
– ikke et loft. 

Radikale Venstre vil anvende de nye midler til øge styrke forskningen og til 
at fremme målsætningen om, at 95 pct. af alle unge får en 
ungdomsuddannelse og 50 pct. en videregående uddannelse. Radikale 
Venstre tager disse målsætninger alvorligt, fordi uddannelsesniveauet er en 
afgørende faktor for økonomisk vækst.  

Vi vil samtidig strømline puljen, så midlerne ikke bruges til at lukke huller i 
skrøbelige finanslove, men i stedet målrettes mod 95 pct. – og 50 pct. 
målsætningerne samt mod reelle forskningsaktiviteter. 

Figur 5 viser, hvordan Radikale Venstres forslag skaber et stort løft i de 
offentlige midler til forskning frem mod 2020.   
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Figur 5 
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Den nuværende globaliseringspulje blev etableret i 2006 i forbindelse med 
Velfærdsaftalen. Puljen blev tilført 10 mia. kr. årligt, finansieret af de 
forventede gevinster fra aftalens reformer af bl.a. efterlønnen. Pengene er 
uddelt til en lang række initiativer inden for forskning, innovation og 
uddannelse.  

 

 

4.3. Sådan kommer vi tættere på 95 pct.-målsætningen 

Med Radikale Venstres skabelse af et økonomisk råderum i en ny 
Globaliseringspulje til forskning og uddannelse er der råd til en ambitiøs 
indsats, som gør det realistisk, at 95 pct. af en ungdomsårgang får en 
uddannelse. I dag gennemfører kun ca. 87 pct af en ungdomsårgang en 
ungdomsuddannelse.  

• Bedre vejledning. Radikale Venstre vil sikre bedre 
uddannelsesvejledning inden de unge begynder på 
ungdomsuddannelserne. I dag bærer frafald en meget stor del af 
ansvaret for, at 95 pct. af en ungdomsårgang ikke får en 
ungdomsuddannelse. Det skyldes især, at mange unge stadig kommer 
skævt ind i uddannelsessystemet.  

• Hurtig og sammenhængende indsats mod frafald. Radikale Venstre 
vil afskaffe alt ulovligt skolefravær inden 2020. Når en ung udebliver fra 
undervisningen, skal skolen reagere hurtigt. Og skolerne skal 
samarbejde med både de relevante kommunale forvaltninger og 
institutioner, så den unge oplever at blive taget alvorligt og også får 
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hjælp til at løse de problemer, som gør, at han ikke trives i skolen. Også 
når disse problemer handler om andet end faglige udfordringer. 

• Overbygning til den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse. 
Radikale Venstre vil oprette en overbygning til den særligt tilrettelagte 
ungdomsuddannelse, så der også efter ungdomsuddannelserne er 
mulighed for at tage en særligt tilrettelagt uddannelse eller 
videreuddannelse, som tager højde for deres fysiske eller psykiske 
handicap. 

• Fleksuddannelsen. Radikale Venstre vil oprette fleksuddannelsen for 
de unge, som af forskellige grunde ikke kan klare en ordinær 
ungdomsuddannelse. Fleksuddannelsen skal erstatte de rent 
individuelle uddannelsesforløb, hvor der hverken er noget socialt 
fællesskab eller en klar identitet for uddannelsen.  

• Praktikpladsgaranti og styrkelse af ny mesterlære. Radikale Venstre 
vil styrke uddannelsesgarantien (som sikrer at alle unge, som 
gennemfører et grundforløb, får mulighed for at afslutte den uddannelse) 
med en konjunkturafhængig skolepraktik. I perioder med lavkonjunktur, 
hvor arbejdsgivere ikke har råd til at oprette de nødvendige 
praktikpladser, vil vi give de unge garanti på en skolepraktik.  Samtidig 
vil vi styrke den ny mesterlære. 

• Efteruddannelse af erhvervsuddannelseslærere. Radikale Venstre vil 
styrke de pædagogiske kompetencer for underviserne på 
erhvervsuddannelserne. Både gennem efteruddannelse og gennem en 
styrket forskning i ungdomspædagogik, som når hurtigere ud i 
undervisningslokalerne.   

• Det merkantile grundforløb som selvstændigt trin. HG-uddannelsens 
grundforløb skal anerkendes som et trin i de merkantile 
erhvervsuddannelser, og skolerne skal have mulighed for at udstede 
kompetencegivende uddannelsesbevis, som kan anvendes som 
optagelsesgrundlag, hvis eleven søger videre i uddannelsessystemet.   

• Taksameterreform. Radikale Venstre ønsker en mere intelligent 
taksameterstyring, som tilgodeser socialt belastede skoler og støtter 
uddannelsestilbud i udkantsområderne. Dermed får 
uddannelsesinstitutionerne større incitament til at tiltrække og uddanne 
de socialt og fagligt svage elever og elever fra tyndt befolkede områder, 
ligesom de også for bedre økonomisk råderum til at løfte disse opgaver.  

 

4.4. En langsigtet social plan for sårbare og udsatte 

Med de radikale reformkrav skabes der orden i den offentlige økonomi frem 
mod 2020. Vores reformer skal økonomisk sikre, at mennesker med psykisk 
sygdom, udsatte børn og familier, der lever med misbrug, også har en 
fremtid. Uden økonomisk genopretning, er det nemlig ren utopi at tro, at de 
udsatte borgere kan få den hjælp, de har behov for.  

Radikale Venstre anviser 4 mia. kr. i 2015 til en helhedsorienteret plan for 
udsatte og sårbare grupper. Vi stiller krav om forpligtigende mål på det 
sociale område. Der er nemlig behov for at opstille faste socialpolitiske mål 
at styre efter, præcis som der arbejdes med faste og langsigtede 
målsætninger for økonomien.  
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To figurer illustrerer, hvor alvorlige sociale problemer en ny regering skal 
tage hånd om. Figur 6 nedenfor viser hvordan antallet af borgere, der sættes 
på gaden, er mere end fordoblet på mindre end 10 år.  

Figur 6  
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Samtidig kan vi se, hvordan et stigende antal borgere med psykiske lidelser 
ikke behandles, men overlades til sig selv med en psykisk diagnose og en 
førtidspension som plaster på såret, jf. figur 7 nedenfor. 

Figur 7 
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Radikale Venstre foreslår, at en ny plan rummer følgende mål:  

 
• Færre skal blive psykisk nedslidte og få behov for at komme på 

førtidspension. Siden regeringen kom til, er andelen af nye 
førtidspensionister med en psykisk diagnose steget hvert eneste år. 
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Det er en skandale, at så mange unge mennesker med en psykisk 
diagnose opgives og parkeres på førtidspension. Derfor foreslår 
Radikale Venstre, at nye potentielle førtidspensionister får tilbud om 
et udviklingsforløb, der skal bringe dem tilbage til arbejdsmarkedet.  

• Ingen børn skal have længerevarende ulovligt fravær i 
folkeskolerne. 6.000 børn har langvarigt ulovligt fravær i 
folkeskolerne. Vi er ved at tabe deres fremtid. Derfor skal der sættes 
ind med en målrettet social indsats i form af bl.a. socialrådgivere 
tilknyttet skolerne, så man kan sikre sig mod, at børnenes fremtid 
ikke bliver tabt på gulvet allerede før de bliver færdige med 9. 
klasse. 

• Antallet af sager hvor familier udsættelses af deres lejlighed 
skal halveres. Antallet af lejere, der sættes ud af deres bolig er 
mere end fordoblet siden regeringen kom til i 2001. Det skyldes bl.a. 
de såkaldte fattigdomsydelser: Starthjælpen, 450-timersreglen og 
kontanthjælpsloftet, men også mulighederne for at optage sms-lån 
og andre hurtige lån med ekstremt høje renter. Radikale Venstre vil 
hjælpe de trængte familier ved at afskaffe fattigdomsydelserne og 
sætte et loft over renterne.  

• Tilbagefaldet til kriminalitet skal halveres. Over en tredjedel af de 
indsatte har allerede været i fængsel før inden for de sidste fem år. 
Det gælder ikke mindst for de 15 til 20-årige. Og to til tre år efter 
løsladelse er kun fire ud af 10 kommet i arbejde igen. Systemet 
virker ikke. Derfor skal vi turde afprøve alternative strafformer og 
satse på reintegration af dømte personer. Tænk, hvis vi i 2015 
kunne sikre, at 3.500 færre borgere blev udsat for grov kriminalitet. 

• Danmark skal have en fattigdomsgrænse. Antallet af personer, 
der er meget fattige og har en indkomst på under 80 pct. af AE-
Rådets fattigdomsgrænse, er steget markant siden 2001.1 For disse 
familier betyder fattigdommen, at man ikke kan deltage fuldt ud i 
samfundslivet. Radikale Venstre ønsker en fattigdomsgrænse, så 
fremskridt i forhold til fattigdomsbekæmpelsen kan måles. Men den 
sociale indsats skal være bredere end at nå et matematisk mål. 
Derfor bør der være supplerende mål for den sociale indsats i 
forhold til udsatte børn og unge, voksne med psykiske problemer, 
dem på kanten af arbejdsmarkedet og kriminelle.  

• Fattigdomsydelserne i Danmark skal afskaffes. Starthjælpen,   
kontanthjælpsloftet og 450-timersreglen gør mennesker i Danmark 
fattige. Så fattige, at deres levevilkår ikke kan sammenlignes med 
resten af befolkningens. Det skaffer kun ganske få i arbejde at 
svinge denne økonomiske pisk, som fattigdomsydelserne er et 
udtryk for. Til gengæld skubber det familier og børn ud i fattigdom. 
Det er uværdigt.  

 

                                                      
1 Fattigdomsgrænsen er af AE Rådet og OECD defineret som mindre end halvdelen af 
medianindkomsten. I 2010-priser er fattigdomsgrænsen på 101.157 kr. for en familie bestående 
af én person. For en familie bestående af to personer er fattigdomsgrænsen på 76.663 kr. pr. 
person, svarende til 153.326 kr. for hele familien.  
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4.5. Vores Sundhed 

Radikale Venstre ønsker et sundhedsvæsen, hvor alle har let og lige adgang 
til sundhedsydelser, hvor de mest syge patienter behandles først, og hvor 
knappe sundhedsmidler prioriteres med fornuft og ansvar.  

De danske sundhedsvæsen er under pres. Det skyldes dels den 
demografiske udvikling med et stigende antal ældre patienter og dels en 
regulær eksplosion i antallet af danskere, som behandles for 
livsstilssygdomme, der er kædet sammen med usund levevis. 

600.000-700.000 danskere står uden for arbejdsmarkedet primært som følge 
af sundhedsproblemer. Nedbringes dette tal, vil det være til gavn for 
arbejdsudbuddet, økonomien og - vigtigst af alt - den enkelte dansker.  

Radikale Venstre afsætter ekstra 2 mia. kr. årligt til en sundhedsindsats, der 
skal holde danskerne ude af hospitalerne og inde på arbejdsmarkedet. Men 
vi kræver, at de nye bevillinger anvendes med omtanke, og at det 
opadgående pres på sundhedsudgifterne imødegås gennem prioriteringer 
inden for sygehusvæsnet og forebyggelse af livsstilssygdomme. 

• Differentierede ventelister.  Radikale Venstre tør prioritere. Også 
inden for sundhedsvæsnet. Derfor vil vi afskaffe den dyre og ulige 
behandlingsgaranti på én måned og i stedet indføre en differentieret 
behandlingsgaranti, der sikrer patienten behandling inden for 
maksimalt en eller tre måneder, alt efter lidelsens alvor. De mange 
frigjorte midler investeres i bedre forhold for svage patientgrupper, 
kritisk syge patienter og forbedrede udredningsforløb. 

 
• Udredningsgaranti. Radikale Venstre mener, at alle patienter har 

ret til at blive udredet og diagnosticeret hurtigt og effektivt. Derfor vil 
vi indføre en udredningsgaranti, der sikrer, at patienter maksimalt 
skal vente én måned på at blive udredet og få stillet en diagnose, så 
det står klart, hvilken behandling, der er behov for.  

• Flere midler til forebyggelse. Hvis Danmark skal opretholde et 
sundhedsvæsen med lige adgang for alle, bliver vi nødt til for alvor 
at forebygge sygdomme i stedet for at vælge den dyre løsning og 
behandle dem, som de kommer. Derfor øremærker Radikale 
Venstre en femtedel af alle nye midler, der tilføres sundhedsområdet 
til forebyggelse. Desuden vil vi oprette en selvstændig 
Forebyggelsesstyrelse, der skal indsamle og formidle viden på 
området. 

• Et løft til den kommunale forebyggelsesindsats. Radikale 
Venstre afsætter 1 mia. kr. over de næste 4 år til den kommunale 
forebyggelsesindsats. Midlerne fordeles med særligt henblik på at 
understøtte kommunernes arbejde med børn og unge i 
daginstitutioner og skoler samt indsatsen med ressourcesvage 
grupper. 

 
• Sundhedshuse. Radikale Venstre afsætter 500 mio. kr. til 

oprettelsen af sundhedshuse, der samler mange forskellige 
sundhedsaktører under ét tag og skaber sammenhængende forløb 
for patienterne. 
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• Forebyggende hygiejneindsats. Radikale Venstre afsætter 100 
mio. kr. årligt til en forebyggende hygiejneindsats på hospitaler, 
plejehjem, klinikker, i daginstitutioner, skoler, arbejdspladser og i 
fødevaresektoren. 

 

• Højere afgifter på usunde forbrugsvarer. Radikale Venstre har 
ambitiøse målsætninger for forbedringer af danskernes sundhed. Et 
nødvendigt værktøj for at nå målene er øgede afgifter på sodavand, 
slik, mættet fedt, tobak og alkohol, hvilket tidligere er blevet foreslået 
af Forebyggelseskommissionen. 

 

4.6. En klimarevolution 

Radikale Venstre vil starte en klimarevolution. Vi vil tage ansvar for klodens 
klima og styrke dansk økonomi, mens vi gør det. En målrettet satsning på at 
blive fri af fossile brændsler vil sikre Danmark ren energi til fremtiden og 
være en kraftig vækstmotor for dansk økonomi. 

I disse år overhaler de globale investeringer i vedvarende energiløsninger 
investeringer i fossile energikilder. Ved at gå forrest i omstillingen til et 
fossilfrit samfund og udvikle løsninger på fremtidens klima- og 
energiudfordringer får Danmark en stærk position på det globale grønne 
marked, der er rivende udvikling jf. figur 8. 

 
Figur 8 
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Radikale Venstre har sammen med den øvrige opposition fremlagt en 
ambitiøs klimaplan, der baner vejen for et fossilfrit Danmark i 2050 – 
”KlimaDanmark2050”. Planen kræver omfattende investeringer i vedvarende 
energi og energibesparelser – omlægninger der skaber grøn innovation og 
jobs. 

Regeringen hævder at klimaplanen medfører et stort hul i statskassen i 
2050, fordi planen virker så godt, at afgifterne på fossile brændsler og biler 
falder, mens udgifterne til udbygning af vedvarende energi øges.  
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Radikale Venstre har anvist fuld finansiering af tabte afgifter på 
registreringsafgifter igennem omlægningen af bilafgifterne, og er endvidere 
indstillet på at finansiere øvrige afgiftstab som følge af klimamålsætningerne 
gennem en omlægning af afgifterne på energi mm. – helt på linie med 
regeringens eget energiudspil.  

 

Fart på grøn energi 

Der er behov for en massiv udbygning af vedvarende energi, hvis målet om 
det fossilfrie samfund skal nås. Der skal satses flerstrenget, for at sikre et 
robust og fuldt dækkende energisystem. 

 
• 50 pct. af strømmen skal komme fra vind i 2020. Vindkraft bliver 

rygraden i fremtidens energisystem. Der opføres 300 megawatt 
vindmøller om året, og omstillingen skal drive et aktivt forsknings- og 
udviklingsmiljø indenfor vindenergi.  
 

• Biomasseforbruget fordobles frem mod 2035. Biomasse skal erstatte 
kul i kraftvarmeværkerne og indgå som energiråvare i transporten. 
Samtidig skal vi støtte forsknings- og innovationsprogrammer for 
flerårige energiafgrøder med fokus på miljømæssige og sociale aspekter 
af den danske produktion. 

 
• Biogas skal erstatte 25 pct. af naturgassen i 2020. Det bidrager både 

til vedvarende energi og kontrol landbrugets udledning af fx lattergas. 
 

• Udvikling af bølgeenergi styrkes. Der er et stort potentiale i 
bølgeenergi, der endnu ikke er teknologisk færdigudviklet i 
fuldskalaanlæg. Hvis Danmark går foran kan bølgeenergien blive et nyt 
erhvervsmæssigt styrkeområde. 

 
• Fjernvarmen udbygges 70 pct. inden 2020. Det er fjernvarmen, der i 

høj grad har betydet, at vi i Danmark har kunnet bevare et stabilt 
energiforbrug. Der findes yderligere et potentiale for at udvikle og 
udbygge fjernvarmen. 

 
• Intelligent el-net skal forbinde energisystemet. Et intelligent el-net 

skal forbinde vindmøller med elbiler, varmepumper og resten af 
energisystemet. Energiselskaberne skal etablere intelligente elmålere i 
alle husstande inden 2015. Der udarbejdes en konkret plan for udvikling 
af et intelligent energisystem, hvor der lægges vægt på open source, 
fælles standarder og fri tilgængelighed til nettet. 

 

Energibesparelser giver grøn gevinst 

Energibesparelser gør det hurtigere og billigere at nå en høj andel af 
vedvarende energi. Investeringer i energibesparelser koster omkring det 
halve af investeringer i vedvarende energi. Radikale Venstre vil reducere 
bruttoenergiforbruget 13 pct. inden 2020. 

 
• En Grøn Mia til renovering af bolig. Det skal gøres attraktivt at 

energirenovere sin bolig. Bygninger står i dag for omkring 40 pct. af 
Danmarks energiforbrug, og energirenoveringer er en af de væsentligste 
kilder til energibesparelser. 
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Regeringens nye BoligJobplan giver fradrag for al hjælp og 
istandsættelse i hjemmet, men er ikke målrettet energirenoveringer. 
Radikale Venstre vil hellere investere i energiforbedringer end i nye 
samtalekøkkener. 

Vi foreslår en fradragsordning målrettet boliger, der får foretaget 
energirenoveringer. Det giver bedre boliger, sparer energi og skaber 
4.500 grønne jobs inden for byggesektoren. Der kan opnås et fradrag i 
den personlige indkomst svarende til halvdelen af arbejdslønnen til 
renoveringsarbejdet, dog højst 30.000 kr. per husstand. 

Der foreslås oprettet en positivliste med energiforbedringer, som 
medfører fradrag. Det kunne f.eks. være installering en varmepumpe 
eller udskiftning det gamle oliefyr med et nyt miljøvenligt kombineret 
olie/sol-anlæg. Ordningen kører til og med 2013 med mulighed for 
forlængelse og skønnes at koste staten 1 mia. kr. årligt. 

  
• Grønne håndværkere. Der etableres en certificeringsordning af grønne 

håndværkere. Ordningen skal styrke kompetenceopbygningen og skabe 
større synlighed og troværdighed af de håndværkere, der har speciale i 
energirenoveringer. Ordningen etableres i samarbejde med 
byggebranchen. 
 

• Større krav til virksomheder og energiselskaber. I forbindelse med 
miljøgodkendelse af større virksomheder stilles krav om 
energieffektivisering. For at øge energieffektiviseringer i bygninger og 
erhverv udvides energiselskabernes eksisterende 
energispareforpligtelser med 50 pct. i forhold til i dag. Disse finansieres 
over nettarifferne og dermed energiforbrugerne. 

 

Vejen til en grøn trafik 
Trafikken er klimaets smertensbarn. Den står for omkring en tredjedel af 
Danmarks samlede CO2-udledning, og trafikmængderne forventes at stige 
yderligere 70 pct. frem mod 2030. Det haster med at reformere trafikken, 
hvis udviklingen skal vendes og Danmark skal efterleve EU’s klimakrav. 

Radikale Venstre vil skabe en grønnere trafik og reducere bilernes CO2-
udledning med 20 pct. i 2020. Vi har fremlagt et udspil, Vejen til grøn 
biltrafik, der omlægger bilafgifterne i Danmark, så energieffektive biler bliver 
billigere, mens det bliver dyrere at køre i benzinslugende biler – med mindre 
man ikke har bus eller tog som alternativt transportmiddel. 

 

• Registreringsafgiften nedsættes for klimavenlige biler. 
Ejerafgiften afskaffes og registreringsafgiften nedsættes for de 
klimavenlige biler. De CO2-neutrale biler, herunder elbiler, skal 
fritages helt for registreringsafgift som minimum indtil 2020. 
 

• Kørselsafgifter. Der indføres en kørselsafgift på 50 øre per km for 
nye biler. Det fjerner unødig bilkørsel og reducerer CO2-
udledningen. 

 
• Massive investeringer i kollektiv trafik. Vi vil investere 1,7 mia. kr. 

i kollektiv trafik, så den bliver et reelt alternativ til bilen. Målet er, at 
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den kollektive trafik bliver langt mere tilgængelig og at 
hovedtogstrækninger bliver elektrificeret. 

Samtidig er det helt afgørende, at den kollektive trafik bliver billigere. 
I dag kan det ofte svare sig at vælge bilen frem bussen eller toget. 
Det er stik imod al grøn fornuft. Radikale Venstre vil reducere 
taksterne, så det kan svare sig at vælge den kollektive trafik frem for 
bilen, medmindre man har ringe adgang til kollektiv trafik. 

 

 

4.7. Vi stoler på udlændinge 

Udlændinge skaber værdi for Danmark. Så enkelt kan det siges. Derfor skal 
afstanden mellem Danmark og omverden gøres mindre – ikke større.  

Med den rigtige integrationsindsats og rekrutteringsstrategi kunne flere 
indvandrere og efterkommere blive en del af løsningen på de store 
økonomiske udfordringer. Men langt vigtigere end det økonomiske 
regnestykke er faktisk, at vi i højere grad får inkluderet disse borgere i 
samfundslivet til glæde for både den enkelte såvel som fællesskabet. 

Radikale Venstre har fremlagt en værdig og fremadrettet udlændingepolitik. 
Hovedbudskabet er, at vi stoler på udlændinge. Vi har tillid til, at udlændinge 
kan tilføre det danske arbejdsmarked en nødvendig saltvandsindsprøjtning, 
hvis vi er parate med den rigtige indsats. Vi stoler på, at de rejser til det 
kolde nord for at leve sammen med deres familier og ikke for at hæve 
kontanthjælp. Og vi stoler på, at asylansøgerne kommer hertil for at søge 
om beskyttelse fra krig og forfølgelse – ikke for at udnytte 
velfærdssamfundet. 

Mange af forslagene i Radikale Venstres udlændingepolitik kan 
gennemføres uden at afsætte så meget som en krone, for som hovedregel 
koster det ikke ekstra at behandle mennesker ordentligt. Tværtimod er der 
store potentielle gevinster at hente ved at sikre, at flere indvandrere og 
efterkommere får succes med sprog, uddannelse og job.  

Selvom regeringen ynder at påstå, at man har gjort meget for at fremme 
integrationen, så viser tallene noget andet. Det kan man bl.a. læse i den 
seneste opgørelse fra Eurostat, hvor Danmark ligger blandt de dårligste i 
EU, når det handler om arbejdsmarkedsintegration.  For at give et konkret 
eksempel, så er beskæftigelsesfrekvensen for ikke-vestlige indvandrere hele 
24 pct. lavere end den er for etniske danskere (hhv. 54 pct. og 78 pct.).  

Kan vi realisere blot én tiendedel af potentialet for arbejdsmarkeds-
integration, vil beskæftigelsen blive styrket med godt 5.000 personer, og de 
offentlige finanser vil blive forbedret med omtrent 1,5 mia. kr. Men det 
kræver en seriøs indsats. Derfor står Radikale Venstre klar med en lang 
række konkrete og konstruktive forslag, både når det gælder rekruttering og 
integration. For det kan gøres langt bedre. 

 

Kærlighed kan ikke gøres op i point 

For Radikale Venstre kan kærlighed og retten til at bo med sin familie ikke 
gøres op i point. Derfor er vi modstandere af alle pointsystemer, når det 
handler om retten til at leve sammen som mand og kone. Staten skal ikke 
blande sig i kærlighedsforhold og give ægtefæller point efter ”nytteværdi”. 
Tværtimod er det afgørende for Radikale Venstre, at man kan bo med sin 
ægtefælle i Danmark – uanset hvor i verden man finder sin partner.  
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Derfor er Radikale Venstre også modstander af 24-års-reglen og 
tilknytningskravet. De regler har nemlig skabt helt urimelige hindringer for 
dem, der forelsker sig i en fra udlandet. Når man skal sikre, at udenlandske 
ægtefæller tager del i det danske samfund, så handler det om at satse på 
gode integrationstiltag snarere end urimelige regler, der vilkårligt lukker folk 
ude. 

 

Værdige forhold for asylansøgere 

Asylansøgere skal have ordentlige forhold, mens de venter på at få deres 
sag afgjort i asylcentrene. Derfor mener Radikale Venstre, at alle 
asylansøgere, der ikke umiddelbart kan afvises (dvs. på ”åbenbart grundløs” 
procedure), skal have ret til danskundervisning og mulighed for at uddanne 
sig og arbejde uden for asylcentrene – til gavn for den enkelte og for 
Danmark.  

Derudover vil Radikale Venstre sætte loft over, hvor længe asylansøgere må 
bo i asylcentrene. Den ene undersøgelse efter den anden har påvist, at 
opholdet i asylcentrene går ud over helbredet. Det går i særlig grad ud over 
børnefamilierne, hvor der er eksempler på, at forældrene har forsøgt 
selvmord, mens de ventede i asylcentrene. Sådanne forhold kan Danmark 
ikke være bekendt. Radikale Venstre vil derfor arbejde for, at en 
børnefamilie skal have tilbud om at flytte ud af asylcenteret senest efter ½ 
år, mens andre skal have tilbuddet efter maksimalt 1 år.  Dette er i 
overensstemmelse med erfaringer fra Dansk Røde Kors, der viser, at 
familier har gavn af at flytte ud. 

 

Udlændingeservice af gavn – ikke blot af navn 

Udlændingeservice har med jævne mellemrum gjort sig til genstand for stor 
kritik for sin sagsbehandling, samtidig med at instansen ikke lever op til egne 
servicemål, når det gælder sagsbehandlingstid. Alligevel har 
Udlændingeservice for nyligt varslet en betydelig reduktion af 
medarbejderstaben. 50 fuldtidsstillinger ud af 400 skal spares væk.  

Radikale Venstre vil omprioritere de ca. 20 mio. kr., der de senere år er afsat 
til unødig ekstrakontrol med borgere, som bruger deres ret til 
familiesammenføring efter EU-reglerne, og i stedet satse på bedre 
vejledning og rådgivning.  

 

En ægte indsats for integrationen 

Efter 10 år ved magten må VKO erkende, at man har fejlet i forhold til at 
sikre, at flest mulige med anden etnisk baggrund får sig en uddannelse og 
kommer godt i gang på arbejdsmarkedet. Man har gjort et stort nummer ud 
af burkaforbud og parabolforbud i stedet for at tage hånd om de reelle 
udfordringer. Samtidig kan vi se, at den økonomiske krise har sat en kæp i 
hjulet på integrationen. De seneste tal viser, at beskæftigelsen blandt 
indvandrere og efterkommere er faldet markant i forhold til 2008. Helt 
konkret var der i perioden fra august 2008 til august 2010 et fald i 
beskæftigelsesfrekvensen fra 46,3 pct. til 40,4 pct. blandt indvandrere fra 
ikke-vestlige lande svarende til et fald på 12,8 pct. 

Derfor vil Radikale Venstre sætte ekstra tryk på integrationsindsatsen netop 
nu. Vi skal både have gang i indsatsen for de nytilkomne, indsatsen i 
skolerne og på uddannelsesstederne, og indsatsen der foregår ude på 
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arbejdspladserne. Den ekstra indsats skal bidrage til, at nytilkomne kan 
skabe gode netværk, holde fast i uddannelsen og finde muligheder på 
jobmarkedet.  

Målet er, at flere med anden etnisk baggrund end dansk føler sig velkomne i 
samfundet. Samtidig skal flere opleve succes med at lære dansk, 
gennemføre en uddannelse, fungere på arbejdsmarkedet og deltage i 
samfundslivet i det hele taget. Det kræver, at afstanden mellem etniske 
danskere og nydanskere gøres mindre. Vi foreslår blandt andet følgende: 

 

• Nytilkomne udlændinge skal have ret til fem års danskundervisning, der 
skal være tilgængelig lige så snart, man har fået et CPR nr. For det er 
vigtigt at komme godt i gang fra starten, og det skal aldrig være for sent 
at lære dansk. 

• Det gælder også for indvandrerkvinder, der går på barsel. Derfor 
afsætter Radikale Venstre penge til det, vi kalder barselsdansk, hvor 
danskundervisningen tilpasses mødrenes dagsrytme, så kvinderne kan 
komme i gang med det samme og holde fast i kurserne under barsel. 

• Radikale Venstre vil have socialrådgivere tilknyttet skolerne samt flere 
fritidstilbud, lektiecaféer og jobcentre ud i de belastede boligområder, 
hvor der bor mange med anden etnisk baggrund.  

• Ligeledes vil vi vil styrke foreningsarbejdet, der inddrager etniske 
minoriteter og sørger for at skabe levende fællesskaber, opbygge 
kompetencer og rådgive om mulighederne i det danske samfund.  

• Radikale Venstre vil afsætte en lånepulje med midler til nye 
iværksættere, der endnu ikke har fået permanent opholdstilladelse, og 
som derfor kan have svært ved at låne penge i banken til at starte egen 
virksomhed. Det skal bidrage til at dyrke den iværksætterkultur, som 
mange indvandrere har med hjemmefra. 

 
 

4.8. Vækst Der Virker 

 

Innovation i verdensklasse 

Radikale Venstre har store ambitioner for fremtiden indenfor dansk 
innovation. Vi vil sikre de innovative miljøer langt bedre rammevilkår. Det gør 
vi bl.a., ved at gennemføre de reformer – både efterlønsreform, skattereform 
og rekruttering af udenlandsk arbejdskraft - som sikrer, at arbejdskraften er 
til rådighed for de danske virksomheder. Samtidig afviser Radikale Venstre 
regeringens besparelser på forskning og uddannelse, fordi vi ønsker, at 
danske arbejdstagere bliver endnu dygtigere, og at dansk forskning bliver 
endnu skarpere.  

Derudover iværksætter Radikale Venstre Danmarks første nationale 
innovationsstrategi,som arkitekturen for fremtidens offensive erhvervspolitik. 
Strategien skal bl.a. indeholde:     

• Ny national forskningsenhed. Radikale Venstre vil oprette en National 
Innovationsenhed, som skal designe en helt ny type tværgående 
innovationsprogrammer og være fælles paraply for de mange forskellige 
innovationsprogrammer, der eksisterer i dag. Radikale Venstre vil 
anvende 2 mia. årligt til at finansiere sådanne initiativer. 
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• Iværksætterskatten afskaffes. Regeringens iværksætterskat afskaffes, 
og der indføres en depotordning, så private investeringer i nye 
virksomheder først beskattes, når gevinsten ikke længere geninvesteres. 
Samtidig vil Radikale Venstre lave en gennemgribende gennemgang af 
erhvervsstøtteordningerne, så alle ordninger fremover har en 
”solnedgangsklausul” og kan dokumentere en reel effekt på den danske 
produktivitet, innovation eller beskæftigelse.  

• Styrket samarbejde mellem universiteter og det private erhvervsliv. 
Radikale Venstre vil belønne universiteter for at samarbejde med 
erhvervslivet og forpligte forskere til at formidle deres viden til relevante 
virksomheder.  

• Sats på danske styrkepositioner. Staten skal sammen med 
repræsentanter for erhvervsliv og universiteter udpege de 
miljøudfordringer og velfærdsudfordringer, hvor Danmark har styrken til 
at udvikle fremtidens løsninger. Radikale Venstre vil samtidig skabe et 
vækstobservatorium, der kontinuerligt analyserer udviklingen inden for 
de danske styrkepositioner og for deres rammevilkår i Danmark.  

• Strategisk satsning på design. Radikale Venstre vil satse strategisk og 
målrettet på design. Vi vil bruge designprocesser og tankegang til at 
løse de offentlige udfordringer, skabe innovation og vækst i det private 
erhvervsliv og til at skabe en ny kreativ vækstøkonomi. 

• Det grønne videnssamfund. Radikale Venstre arbejder for at skabe de 
bedste rammer for, at Danmark kan blive et grønt videnssamfund. 
Radikale Venstre ønsker, at Danmark skal udnytte vores førerposition 
på det grønne område. Danske virksomheder der er energieffektive er 
blandt verdens bedste. Derfor skal vi investere i grønne virksomheder og 
stille krav til dem. Det kommer både virksomhederne og Danmark til 
gode.  

 
• Offentlig efterspørgsel. Radikale Venstre vil udnytte det store 

potentiale, der består i at anvende den offentlige efterspørgsel til at 
fremme innovationen i både den offentlige sektor og det private 
erhvervsliv. Alle større offentlige udviklingsprojekter skal bruge en del af 
investeringssummen på innovation. Det kan eksempelvis være 
udviklingen af nye hospitalssenge eller hospitalsudstyr udviklet via 
brugerdreven innovation i forbindelse med hospitalsbyggerier.  
 

• Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter til nystartede 
virksomheder skal gøre klimaet for investeringer i danske 
vækstiværksættere konkurrencedygtigt i forhold til sammenlignelige 
lande. Dette ledsages af en national strategi for tiltrækning af såkaldte 
business angels, som er private investorer, der investerer i innovative 
virksomheder. 

 

5.  Disse VKO-aftaler slipper du for med den radikale plan  
Radikale Venstres plan TAG ANSVAR 2020 giver ikke alene opskriften på et 
ansvarligt fundament for Danmarks økonomi. Med vores plan afvises 
samtidig alle de påfund, som VKO har aftalt i 2020-regi med grænsekontrol, 
udvisninger og fradrag til hjemmeservice, der finansieres med 
forskningsmidler. Hvis den radikale plan gennemføres slipper du bl.a. for 
disse tiltag:  
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• En dyr og ubrugelig grænsekontrol, som der advares imod fra både 
nabolande, EU og Verdensbanken. Indførelsen af en permanent 
grænsekontrol vil koste samfundet et trecifret millionbeløb, og vurderes 
ikke til at være effektivt i forhold til bekæmpelse af kriminalitet. 

• At kommuner skal have en kontant ”skrub-af-bonus” på 25.000 kr. 
for hver udlænding, de får til at rejse ud af Danmark gennem 
repatrieringsordningen. 

• Optjeningsprincipper på velfærdsydelser – dvs. promillebesparelser, 
der modvirker globaliseringen og gør udlændinge til syndebukke. Ifølge 
Finansministeriet vil indførelsen af optjeningsprincipper blot styrke de 
offentlige finanser med ca. 130 mio. kr. i 2020. 

• Udvisningsregler på kant med internationale konventioner. 
Integrationsminister Søren Pind har allerede erkendt, at Danmark 
efterfølgende risikerer at tabe udvisningssagerne ved den europæiske 
menneskerettighedsdomstol. Dermed har man altså strammet 
udvisningsreglerne, velvidende at det kan være i strid med international 
lov. 

• Strengere straffe uden præventiv virkning. Samfundet kan på ingen 
måde acceptere hjemmerøverier eller anden grov kriminalitet, men disse 
forbrydelser straffes hårdt i forvejen. Desuden har vi de seneste år set et 
fald i antallet af disse forbrydelser. Der er bred enighed blandt eksperter 
om, at strengere straffe ikke har den store præventive virkning. Til 
gengæld er der vished om, at længere strafferammer er dyre for 
samfundet.  

• En BoligJobplan med katastrofal finansiering bag. For at betale for 
fradrag til hjemmeservice, nye vinduer og havearbejde, har VKO valgt at 
tage penge fra bl.a. Forebyggelsesfonden (der bidrager til indsatsen 
mod stress og nedslidning i arbejdsmiljøet), Globaliseringsindsatsen 
(forskning og uddannelse) og hele 5 pct. fra den statslige administration, 
der i forvejen er hårdt spændt for.  
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