Velfærd først
- tryghed, tillid og en grøn
fremtid
Oktober 2019

Regeringens fokus: Gode tider skal gøres
bedre for alle
Vi vil som socialdemokratisk regering føre en fair og ansvarlig økonomisk
politik.
Det kræver styr på de offentlige finanser. Men Folketingsvalget var også et
krav om en ny retning. Med finanslovforslaget for 2020 vil vi derfor:

5,4 mia. kr. til velfærd og uddannelse
2,9 mia. kr. til tryghed om danskernes hverdag og tillid til myndighederne
2,1 mia. kr. til en ny grøn retning for Danmark
2,1 mia. kr. til nye initiativer som led i forhandlingerne
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Det går godt i dansk økonomi – men der er også risici

Godt udgangspunkt for
dansk økonomi.

3

Fortsat positive takter på
arbejdsmarkedet.

Risici fra udlandet er taget til.

Finanslovforslaget for 2020:
Velfærd først – tryghed, tillid og en
grøn fremtid
Mere velfærd og stærke uddannelser
Stærkere politi og genopretning af skattevæsenet
Ny og ambitiøs grøn retning
Retfærdig finansiering af et stærkere velfærdssamfund
Fælles løsninger af ubetalte regninger
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Styrkelse af velfærd og uddannelser:
5,4 mia. kr. i 2020
• 2,2 mia. kr. til et løft af kommunernes økonomi
• 1,5 mia. kr. til et løft af regionernes økonomi
• 0,3 mia. kr. til sundhedssektoren, herunder mere personale
• 0,2 mia. kr. til sociale indsatser mv.
• 0,3 mia. kr. til børnefamilier på de laveste ydelser
• 0,7 mia. kr. til annullering af omprioriteringsbidraget på uddannelser
• 0,2 mia. kr. til kvalitetspulje til erhvervsuddannelserne
= 5,4 mia. kr. til at styrke velfærden og uddannelser i 2020
Herudover har regeringen afsat en forhandlingsreserve på 2,1 mia. kr. i
2020 til nye prioriteringer. Det er regeringens ambition, at disse midler
udmøntes til velfærd, herunder minimumsnormeringer, til uddannelse,
til grønne prioriteringer og til kultur.
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Løft af service i kommuner og regioner
Regeringen har prioriteret et markant løft af den kommunale service.
Der afsættes samlet set 2,2 mia. kr. i 2020 som led i aftalen med KL.
Aftalen indeholder bl.a. penge til flere børn og ældre.
Regeringen har også indgået en aftale med Danske Regioner, der
sikrer, at vores sundhedsvæsen ikke svækkes i en tid med flere ældre
og stigende medicinudgifter.
Sundhedsområdet i regionerne løftes med samlet set 1,5 mia. kr. i
2020.
Aftalen indebærer bl.a. mulighed for flere læger, sygeplejersker og
andet sundhedspersonale til gavn for patienterne.
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Flere sygeplejersker
Regeringen vil samlet set afsætte mere end 2 mia. kr. i 2020-2023
til et yderligere løft af sundhedsområdet.
Midlerne skal være med til at styrke velfærden og understøtte, at
der tilføres flere hænder i sundhedsvæsenet.
Det muliggør, at der fra 2021 kan ansættes 1.000 flere
sygeplejersker.
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De dårligst stillede skal have en ekstra hånd
Regeringen prioriterer samlet set ca. 1,3 mia. kr. i 2020-2023 til en række
forskellige indsatser, der bl.a. skal komme udsatte borgere og mennesker
med handicap til gavn.
Det sker bl.a. ved ca. 150-200 mio. kr. årligt til socialområdet mv.:
• Ca. 150 mio. kr. i 2020 til social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet.
• 60 mio. kr. årligt til et målrettet og vederlagsfrit tandplejetilbud til de
mest socialt udsatte borgere.
Herudover har regeringen indgået en aftale om et midlertidigt skattefrit
tilskud til børnefamilier, som er berørt af kontanthjælpsloftet eller er på
integrationsydelse.
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Et stærkt dansk erhvervsliv: Veluddannet
arbejdskraft og et partnerskab om den
grønne omstilling
Regeringen prioriterer uddannelsesområdet ved bl.a. at tilbageføre
omprioriteringsbidraget til uddannelsesinstitutionerne.
• Omprioriteringsbidraget annulleres og føres tilbage til
uddannelsesinstitutionerne fra 2020. Samlet set tilføres institutionerne
mere end 6,6 mia. kr. i 2020-2023 (inkl. afsatte reserver)
• Kvalitetspuljen til erhvervsuddannelserne på 0,2 mia. kr. årligt
videreføres i 2020-2023.
Regeringen forhøjer også de offentlige udgifter til forskning og
udvikling med ca. 0,3 mia. kr. i 2020 til samlet at udgøre 23,7 mia. kr. i
2020. Det bidrager til, at Danmark er et af blot to lande i OECD, hvor
forskning udført af det offentlige udgør mindst 1 pct. af BNP.
9 Note: Opgørelsen er baseret på de senest tilgængelige OECD-tal fra 2017. Tallene viser offentligt udført forskning som andel af BNP. Heri indgår

også privat finansiering af forskning udført i det offentlige. Et offentligt forskningsbudget på 1 pct. af BNP bidrager til, at Danmark fortsat vil have et
niveau af offentligt udført forskning på over 1 pct. af BNP.

Et stærkt politi er fundamentet for tryghed
Regeringen afsætter 1,2 mia. kr. til politiet i 2020.
Regeringen sikrer derved:
• Flerårsaftaleinitiativer videreføres, som fx indsats mod terror
• Politiskolen i Vestdanmark.
• Meroptag på 150 politistuderende i 2020.
• Grænsereserve til bl.a. politiets indsats ved den dansk-tyske grænse.
Regeringen vil til foråret invitere de politiske partier til forhandlinger om
en ny flerårsaftale for politiet fra 2021.
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Genopretning af skattevæsenet
Regeringen overtager et skattevæsen, der er grundlæggende udfordret
på flere områder.
Danskernes tillid til skattevæsenet skal genskabes. Der har tidligere
været taget en række initiativer, men på flere områder er der ikke de
nødvendige og planlagte fremskridt.
Der er behov for en omfattende genopretning. Regeringen afsætter
på den baggrund 1,5 mia. kr. til skattevæsenet i 2020.
Regeringen vil desuden fremlægge en samlet plan for genopretning
og styrkelse af skattevæsenet i 2020.
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Nyt skattecenter med 250 nye
kontrolmedarbejdere
Regeringen vil afsætte ca. 0,2 mia. kr. årligt til en kontrolpakke.
Regeringen vil med kontrolpakken bl.a.:
• Oprette et nyt kontrolskattecenter.
• Styrke indsatsen mod fejl, snyd og organiseret svig på skatte- og
momsområdet.
• Bekæmpe skattely og aggressiv skatteplanlægning.
• Ansætte 250 nye kontrolmedarbejdere.
Hertil kommer, at regeringen vil styrke indsatsen mod hvidvask og
økonomisk svindel i Danmark.
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Ny og ambitiøs grøn retning
Regeringen har sat et meget ambitiøst mål om reduktion af
drivhusgasser i 2030 med 70 pct. ift. niveauet i 1990.
Regeringen har allerede igangsat initiativ, ligesom der vil komme flere
udspil mv. med fokus på det grønne område. Det gælder bl.a.:
• Færdiggørelse af arbejdet med en ny klimalov
• Udarbejdelsen af en klimahandlingsplan
• Opfølgning på Elbilskommissionens arbejde
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70 pct. i 2030

Men vi skal gøre mere for det grønne
område
Regeringen vil en ny og ambitiøs retning for det grønne område. Med
finanslovforslaget tager regeringen første skridt mod en grøn fremtid.
Regeringen vil bl.a.:
• Afsætte 1 mia. kr. til ny grøn forskning.
• Reducere forbruget af plastik og engangsemballage.
• Forlænge den lave proces-elafgift til elbiler mv.
• Øremærke yderligere 600 mio. kr. inden for udviklingsbistand til
grønne projekter.
• Omprioritere ca. 60 mio. kr. inden for erhvervs- og eksportindsatser.
• Afsætte ca. 350 mio. kr. i 2020 til et grønnere landdistriktsprogram.
Den grønne omstilling er en opgave, der skal løses i partnerskab med
dansk erhvervsliv.
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Retfærdig finansiering af et stærkere
velfærdssamfund
Regerings finanslovforslag er finansieret inden for ansvarlige
økonomiske rammer. Regeringen finder ny finansiering bl.a. ved en
række tilbagerulninger af den tidligere regerings politik:
• Tilbagerulning af lempelser vedr. bo- og gaveafgift.
• Fastholdelse af skat på fri telefon.
• Fastholdelse af loft over indskud på aktiesparekontoen.
• Forhøjelse af tobaksafgiften.
• Fordobling af afgifter på bæreposer og engangsservice.
• Forlængelse af arbejdsgiverbetalt sygedagpengeperiode.
• Udvalgte tilbagerulninger af en række konkrete tiltag fra den tidligere
V- og VLAK-regering.
Hertil kommer en fremrykning af en del af det finanspolitiske råderum.
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Fælles løsninger af ubetalte regninger
Det er en fælles opgave at håndtere de ubetalte regninger, der skal
samles op fra 2020.
Regeringen har med Servicetjek af de offentlige budgetter fremlagt en
række opgaver, der skal håndteres:
• Finansiering af aftale om forberedende grunduddannelser
• Finansiering af aftale om arbejdsmiljøindsatser
• Finansiering af aftale om integrationsgrunduddannelsen
• Finansiering af aftale om justeringer af folkeskolereformen
• Finansiering af forhøjelsen af iblandingskravet for en mere grøn
transportsektor
• Finansiering af udhuling af registreringsafgiften
Regeringen vi indkalde relevante partier til forhandlinger om de ubetalte
regninger.
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Første skridt på vejen – men vi fortsætter
arbejdet
Regeringen vil indkalde Folketingets partier til forhandlinger om
finansloven.
Regeringen har afsat knapt 2 mia. årligt – i alt 7,5 mia. kr. i 2020-2023
– til nye prioriteter, der skal aftales med aftalepartierne bag finansloven
for 2020.
Det er regeringens ambition, at disse midler udmøntes til velfærd,
herunder minimumsnormeringer, uddannelse, grønne prioriteringer
og kultur.
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