
EN FAIR LØSNING
- sammen ud af krisen



Danmark står i en vanskelig  
økonomisk situation

Den internationale krise har på kort tid udryddet 
mere end 150.000 danske arbejdspladser. Den 
kendte demografiske udfordring med flere ældre 
vil mærkes kraftigere i de kommende år. Og en 
ansvarsløs regering har slået hul i statskassen 
med skattelettelser i stedet for at udvise rettidig 
omhu for dansk økonomi og beskæftigelse. 

Der udestår et massivt oprydningsarbejde for en 
kommende regering.

Socialdemokraterne og SF anerkender den 
grundlæggende økonomiske udfordring, som 
Danmark står over for, og som Finansministeriet 
har opgjort til 24 mia. kr.

Konkret må en ny regering derfor påtage sig fire 
centrale opgaver:

•  Underskuddet på de offentlige budgetter skal 
nedbringes.

•  Arbejdsløsheden skal bringes ned, inden den 
bider sig fast som permanent langtidsledighed.

•  De danske produktivitetsstigninger er små og 
faldende – den udvikling skal vendes.

•  Det stagnerende danske uddannelsesniveau 
skal stige.  

Disse opgaver skal løses. Det skal ske på en 
måde, der er i overensstemmelse med EU’s 
konvergenskriterier. Men det skal være en fair 
løsning, hvor alle, der kan, skal bidrage. Fra den 
studerende til direktøren.

EN FAIR LØSNING 
PÅ KRISEN

Hvad kan du gøre for Danmark? Det spørgsmål må alle være med til at besvare, 
hvis der skal findes en fair løsning på problemerne med underskud, gæld, ar-
bejdsløshed, ulighed og svigtende kvalitet i velfærden. 
 
Opgaven skal løses nu. Ellers vokser problemerne sig endnu større. Men menin-
gen med et ekstra bidrag til fællesskabet er ikke bare at bremse nedturen. Det 
skal være at skabe en ny tro på fremtiden. 

Hvis alle vil gøre en indsats, kan Danmark blive en af verdens stærkeste økono-
mier. Et land der konsekvent satser på uddannelse, viden, fleksibilitet, samarbej-
de og miljø. Et samfund hvor velfærd og social tryghed går hånd i hånd med høj 
beskæftigelse, stærk konkurrenceevne og sunde offentlige finanser. 

•   Vi sikrer holdbarhed i den offentlige 
økonomi ved at bede danskerne arbejde 
12 minutter mere om dagen, ved at flere 
uddanner sig og studerende bliver et halvt 
år hurtigere færdige.

•   Vi skaffer yderligere 24 mia. kr. til nye 
politiske initiativer, herunder ny og bedre 
velfærd samt en ny erhvervspolitik. Af 
disse penge er ca. 10 mia. kr. endnu ikke 
disponeret.

•   Vi kickstarter økonomien ved at frem-
rykke offentlige investeringer for 5 mia. 
kr. i 2010 og 10 mia. kr. i 2011. Samtidig 
sætter vi gang i erhvervsudviklingen med 
en ambitiøs erhvervspolitik med vægt på 
velfærdsteknologi, miljø og energi.  

EN FAIR LØSNING – ØKONOMIEN HELT KORT
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Det er den forkerte politik for vores økonomi. 
Det er den forkerte politik for vores børn og 
ældre, der er afhængige af en stærk offentlig 
service. Det er en forkert politik for Danmark. 

Socialdemokraterne og SF ønsker en anden vej. 
Danmark skal arbejde sig vej ud af krisen. Vi skal 
bruge vores flid og vores evner til at sikre Dan-
marks økonomi og velfærd. Vi skal rykke sam-
men om vores velfærdssamfund, og alle bidrage 
til de nødvendige reformer og løsninger. 

Regeringen har valgt blot at skære ned for at få 
bundlinjen til at gå op. Socialdemokraterne og 
SF vil en anden vej, hvor vi får orden i samfunds-
bogholderiet med en balanceret brug af skat, 
reformer og mere arbejde.

Hvor vi først sætter gang i økonomien for at 
bremse ledigheden, og siden står sammen om at 
samle regningen op. Det er en mere økonomisk 
holdbar, ansvarlig og mere social retfærdig vej 
for Danmark. 

Det er en fair løsning.

Alle må bidrage
En fair løsning indebærer, at regningen ikke 
skubbes hen til en enkelt samfundsgruppe. Vi 
kan ikke tørre det af på fremtidige generationer. 
Vi kan ikke blot skubbe den hen til kommunerne, 
der sender den videre til de svageste og udsatte. 
Og vi kan ikke blot sige, at erhvervslivet skal 
betale det hele. 

En fair løsning er en løsning, hvor alle nyder 
godt af nye investeringer og tiltag, og hvor alle 
giver sit bidrag til, at vi som samfund kan svare 
enhver sit.

Vore virksomheder vil nyde godt af investeringer 
i en ny, grøn eksportsektor, en bedre uddannet 
arbejdsstyrke samt stigende produktivitet og 
konkurrenceevne. Men erhvervslivet må også 
bidrage gennem bortfald af en række støtte-
ordninger – og bankerne og de multinationale 
selskaber skal betale mere i skat.

Danske lønmodtagere vil få velbetalte, fremtids-
sikrede job, der sikres mod løndumping inden 
for rammerne af en styrket dansk model. Til 
gengæld vil den gennemsnitlige arbejdstid skulle 
stige med 12 minutter om dagen i gennemsnit. 
Med fuld løn naturligvis.

Danske unge skal sikres alle muligheder for at 
forme deres egen tilværelse gennem et kvali-
tetsløft i uddannelserne og praktikpladsgaranti 
på erhvervsuddannelserne. Det kræver omvendt, 
at flere færdiggør en uddannelse på kortere tid. 
De unge skal være et halvt år hurtigere færdige i 
gennemsnit.

Kommuner og regioner slipper for den perma-
nente spareskrue, og får mulighed for at tilrette-
lægge sin service med meget udstrakt frihed. Til 
gengæld skal hele den offentlige sektor effekti-
visere, administrativt bøvl mindskes, og servicen 
målbart forbedres.

Det er den nye samfundspagt. Vi har alle en 
plads om bordet. Men vi må alle være indstillet 
på, at være med til at betale gildet. Alle skal være 
med til at udvikle en fair løsning. Men alle skal 
også være med til at bidrage til den.

EN ANDEN VEJ

SOCIALDEMOKRATERNE OG SF’S  ØKONOMISKE PLAN FOR DANMARKSOCIALDEMOKRATERNE OG SF’S  ØKONOMISKE PLAN FOR DANMARK

VK-regeringen har valgt at forsøge at spare sig ud af krisen gennem en historisk 
barsk nedskæringsrunde. Kommuner og regioner skal naturligvis løbende rationa-
lisere, men regeringens plan vil med en stribe dramatiske besparelser udvande 
velfærdssamfundets centrale ydelser, føre til direkte nedskæringer og fyringer af 
offentligt ansatte og forværre dybden af den aktuelle økonomiske krise. 

Det er ikke fair.
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1. FLERE JOB HER OG NU
Der skal handles overfor den stigende ledighed, inden den udvikler sig til langtids-
ledighed. Derfor ønsker S og SF at fremrykke offentlige investeringer for 5 mia. kr. i 
2010 og 10 mia. kr. i 2011. Det har reelt kun en lille effekt på det offentlige budget, 
men stor betydning for arbejdsløsheden. 

2. INVESTERINGER I JOB SOM 
 DANMARK SKAL LEVE AF I FREMTIDEN
Danmark skal investere i nye teknologier, så vi sikrer, at der skabes nye eksportjob i 
stedet for dem, der forsvinder – ikke mindst i udkantsdanmark. Det gælder bl.a. en 
massiv fælles offentlig-privat satsning for at fremelske nye, grønne eksportarbejds-
pladser.

3.  TREPARTSAFTALE OM LANGSIGTET 
 ØKONOMISK HOLDBARHED
En ny regering vil invitere til trepartsdrøftelser med arbejdsgivere og lønmodtagere 
om at skabe fælles løsninger på de store økonomiske udfordringer. Ambitionen er en 
helhedsaftale, der opruster Danmarks produktivitet og konkurrenceevne, styrker den 
unikke danske model på arbejdsmarkedet, og skaber det nødvendige finansierings-
grundlag under velfærdssamfundet. Omfanget svarer til at øge den gennemsnitlige 
arbejdstid en time om ugen.  

4. MERE OG HURTIGERE UDDANNELSE
Danmark skal oprustes i hele uddannelsesspektret fra folkeskole til voksen- og efter-
uddannelse. Kvaliteten skal op, og de unge skal gennemføre en kompetencegivende 
uddannelse et halvt år tidligere i gennemsnit. 

5.  NY VELFÆRD
Det kommunale selvstyre skal sikres ny vitalitet i et nyt partnerskab for velfærd mel-
lem Folketinget og kommunerne. Mistillid og kontrol skal afløses af et forpligtende 
samarbejde med gensidig ansvarlighed for genopretningen af velfærden og Danmarks 
økonomi.

INITIATIVERNE I 
EN FAIR LØSNING

Vores bud på en fair løsning af udfordringerne består af 5 elementer:
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1.  FLERE JOB – HER OG NU

Heldigvis ser det ud til, at sidste års dramati-
ske stigning i ledigheden så småt er begyndt at 
stagnere. Men der er brug for en akut indsats for 
at skabe vækst i beskæftigelsen og undgå den 
truende langtidsledighed. Det kan gøres ved at 
fremrykke en række offentlige investeringer i 
f.eks. skoler, daginstitutioner og ældreboliger i 
de kommende år. Ikke mindst i form af energire-
novering.

Reelt har sådanne offentlige investeringer en 
ganske beskeden negativ effekt på det offentlige 
underskud. I årene efter investeringerne vil det 
offentlige budget blive forbedret af det højere 
beskæftigelsesniveau, som investeringerne 
medfører.

Derfor foreslår S og SF, at der fremrykkes offent-
lige investeringer for 5 mia. kr. i 2010 og 10 mia. 
kr. i 2011.

2.  INVESTERINGER I JOB SOM DANMARK SKAL  
 LEVE AF I FREMTIDEN

Vi har som nation alt for længe undladt at svare 
på et simpelt, men afgørende spørgsmål: Hvad 
skal Danmark egentlig leve af i fremtiden? 

Spørgsmålet bliver mere og mere aktuelt ef-
terhånden som globaliseringen koster danske 
arbejdspladser – også uden for traditionel indu-
striproduktion.

Vi kan ikke længere blot trøste os ved, at mens 
de andre bliver billigere, så bliver vi bedre. 
Danmark skal satse på at udvikle fremtidens 
arbejdspladser i et nyskabende samarbejde mel-
lem den offentlige og private sektor om forsk-
ning og innovation.

Den offentlige sektor er ikke en hæmsko i er-
hvervspolitikken. Den er en enestående mulig-
hed for, at Danmark med en målrettet kombina-
tion af investeringer, offentlig indkøbspolitik og 
en intelligent grøn afgiftspolitik kan blive en af 
vinderne i slaget om fremtidens eksportarbejds-
pladser bl.a. i energisektoren.

Derfor foreslår S og SF:

•  Øgede skatteindtægter fra de dele af dansk 
erhvervsliv, som VK unødigt har begunstiget 
i de senere år. Det indebærer bl.a. en bedre 
skatteligning af multinationale selskaber og 
kasseeftersyn af alle erhvervsstøtteordninger.

•  Erhvervspolitisk fokus på teknologiske styr-
kepositioner. Skal fremmes gennem offent-
lige indkøb, eksempelvis sygehusbyggeri, der 
fremmer innovationen i dansk byggeri samt 
en gennemsigtig tilskudsordning til udvikling 
af ny grøn teknologi.

•  Øget offentligt-privat samarbejde. Den viden, 
der skabes i den offentlige sektor, skal udnyt-
tes bedre til at skabe eksportarbejdspladser 
bl.a. inden for velfærdsteknologi.

•  Bedre rammevilkår for erhvervslivet bl.a. gen-
nem mere smidighed i det offentliges sagsbe-
handling.

•  Bedre forhold for iværksættere gennem 
afbureaukratisering og støtte til nye service-
virksomheder gennem en hjemmeservicelig-
nende ordning.

•  En særlig indsats for jobskabelse i udkants-
danmark, f.eks. ved at støtte virksomheder i 
yderområderne, forbedre mulighederne for 
uddannelse og investere mere i udbredelsen 
af  højhastighedsbredbånd.
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3.  TREPARTSAFTALE OM LANGSIGTET 
 ØKONOMISK HOLDBARHED

Trepartsinstitutionen har dannet grundlag for 
store samfundsforandringer, bl.a. i 1987, da 
regeringen og arbejdsmarkedets parter gik sam-
men om én gang for alle at få bugt med den in-
flation, der havde plaget dansk økonomi i årevis. 

Socialdemokraterne og SF vil indkalde parterne 
til en trepartsdrøftelse for at tage skridt til at 
løse det nye store problem i dansk økonomi: Den 
langsigtede holdbarhed.

Erhvervslivet skal rustes til fremtiden gennem 
øget produktivitet og konkurrenceevne. Løn-
modtagerne skal sikres uddannelsesmuligheder 
og et arbejdsmarked, der beskytter job og den 
danske ’flexicurity’-model. 

Samfundet har til gengæld brug for, at parterne 
tager ansvar for at øge den samlede arbejdstid i 
samfundet. 

Socialdemokraterne og SF’s oplæg til treparts-
forhandlinger er at sikre en samlet forbedring 
af den økonomiske holdbarhed på 15 mia. kr. 
– hvilket svarer til at øge den gennemsnitlige 
arbejdstid med 12 minutter om dagen med fuld 
løn. De enkelte elementer er til fri forhandling – 
inden for rammerne af en fælles forpligtelse til 
at nå dette mål med en kombination af neden-
stående virkemidler. 

S og SF vil bl.a. foreslå parterne:

•  Øget arbejdstid 
Selv et begrænset løft af den samlede ar-
bejdstid har meget stor effekt. Det vil være 
en solidarisk løsning på Danmarks økono-
miske udfordringer, der kan træde i stedet 
for forringelser af bl.a. dagpenge og efterløn. 
Parterne bør tilslutte sig målet om at øge den 
gennemsnitlige arbejdstid i forbindelse med 
de kommende overenskomstforhandlinger.  
 
En realiseret stigning i den ugentlige arbejds-
tid på en time vil i sig selv kunne indfri målet 
med trepartsforhandlingerne. På den bag-
grund er det en forudsætning for at nå målet, 
at øget arbejdstid indgår som en væsentlig 
del af løsningen i en samlet trepartsaftale. 

•  Fastholdelse af seniorer 
Som led i en trepartsaftale skal Folketinget 
bekræfte, at velfærdsaftalen om efterløns- og 
pensionsalder står ved magt. Samtidig tiltræ-
der SF velfærdsaftalen. En række positive mu-
ligheder for at fastholde seniorerne længere 
tid på arbejdsmarkedet bør i den forbindelse 
overvejes. 

 
•  Fastholdelse af efterløn

Efterlønnen fastholdes uden forringelser. 
Imidlertid kan der gives en række positive in-
citamenter til at udsætte efterlønnen, arbejde 
ved siden af efterlønnen, og muligheder for at 
veksle efterlønsretten til uddannelsesorlov.

•  Uddannelse af arbejdsstyrken
Der skal gives et løft til voksen- og efterud-
dannelse især i forbindelse med den aktive 
arbejdsmarkedspolitik. Ledige skal ikke gå 
rundt i meningsløs aktivering, men opkvalifi-
ceres.

•  Social ansvarlighed
En trepartsaftale bør gennem aktiv social-
politik fokusere på reformer, der nedbringer 
tilgangen til førtidspension, moderniserer 
fleksjobordningen, sikrer bedre integration, 
giver praktikpladsgaranti til alle unge på 
erhvervsuddannelserne og mindsker sygefra-
været. 

 
•  Stop social dumping 

De senere års tilgang af udenlandsk arbejds-
kraft risikerer at undergrave det danske 
arbejdsmarked. Den udvikling skal vendes 
gennem en kombination af lovgivning og 
overenskomster efter aftale mellem parterne.

•  Styrket flexicurity
Den danske model skal styrkes gennem styr-
kelse af parternes rolle på arbejdsmarkedet. 
Det betyder bl.a. en styrkelse af arbejdsmar-
kedets parters organisationer og a-kasserne 
samt en modernisering af dagpengesystemet.
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4.  MERE OG HURTIGERE UDDANNELSE

Uddannelse er den vigtigste langsigtede for-
udsætning for, at Danmark kan opretholde sin 
velstand og velfærd. Det er derfor afgørende, at 
det i de kommende år lykkes at løfte uddannel-
sesniveauet i den danske befolkning markant. 
Der skal satses stærkt over hele paletten fra 
folkeskolen til voksen- og efteruddannelserne.

Men vi er også nødt til at sikre, at danske stu-
derende kommer hurtigere gennem studierne. 
Hvis regnestykket skal gå op, må danske unge 
hurtigere ud og bidrage på arbejdsmarkedet. 
Studietiden skal ned og kvaliteten op.

 
Derfor foreslår S og SF bl.a.:

•  En reform af folkeskolen, der bl.a. med 2 læ-
rere eller undervisningsassistenter i indsko-
lingen og lektiehjælp sikrer, at alle børn lærer 
at læse, skrive og regne i de små klasser.

•  Stærkere brobygning til ungdomsuddan-
nelserne med obligatorisk uddannelsesplan 
og en ny fleksuddannelse, hvor de unge kan 
kombinere uddannelser eller tage en uddan-
nelse over længere tid. 

•  Praktikpladsgaranti skal sikres gennem 
økonomiske incitamenter for arbejdsgiverne, 
krav om praktikpladser ved offentlige udbud, 
og om fornødent flere skolepraktikpladser.

•  Unge skal tidligere i gang på en videregående 
uddannelse gennem bl.a. mulighed for højere 
SU og lempeligere adgangskrav ved tidlig 
studiestart. 

•  Studerende skal blive færdige på normeret tid 
gennem nye undervisningsformer og kontant 
bonus for rettidig afslutning af studierne.

•  Intensiveret undervisning på en række videre-
gående uddannelser gennem kortere som-
merferie og tre årlige semestre, hvor det er 
fagligt forsvarligt med det formål at reducere 
den normerede studietid.

•  Flere penge til voksenuddannelse, så flere 
erfarne lønmodtagere kan tage en uddan-
nelse - gerne en kort eller mellemlang uddan-
nelse. En målrettet indsats kan uddanne folk 
ud af arbejdsløshed og ind i erhverv, hvor der 
i løbet af nogle år vil være mangel på arbejds-
kraft.

5.  NY VELFÆRD

En stærk opbakning til velfærdssamfundet for-
udsætter en tilsvarende stærk vilje til at udnytte 
skatteydernes penge bedst muligt. Det skal ske 
med udgangspunkt i 4 klare principper for frem-
tidens velfærdssamfund, som gøres gældende i 
både kommunerne, regionerne og staten.

1. Mere forebyggelse – færre på offentlig ydelse
2. Mere velfærdsteknologi – bedre tid til omsorg
3. Friere adgang til at gennemføre investeringer, 

der kan betale sig 
4. Afbureaukratisering og udvikling

På baggrund af de fire principper vil S og SF forny 
og forstærke det regionale og kommunale selv-
styre i et nyt partnerskab for velfærd. Mistillid og 
kontrol mellem Folketinget og de kommunale og 
regionale led skal afløses af et forpligtende sam-
arbejde med gensidig ansvarlighed for genopret-
ningen af velfærden og Danmarks økonomi.
 

S og SF foreslår derfor bl.a.:

•  Styrkelse af kommunernes økonomi ved at 
sikre kommunernes grundlæggende service-
niveau og fuld finansiering af nye velfærdsini-
tiativer fra Folketinget. Kommunernes råde-
rum øges med 12 mia. kr.

•  Flerårige økonomiaftaler, der skaber klarhed 
om kommunernes økonomi, forbedrer deres 
rammevilkår og fokuserer på resultater frem 
for på metode- og proceskrav.

•  Ambitiøse kommunale rationaliseringskrav 
med den motivation, det giver, at kommu-
nerne selv kan beholde gevinsten til bedre 
velfærd og nye, fremadrettede initiativer.

•  Større frihed i kommunerne til at udbyde 
tilkøbsydelser for at kunne levere en tidssva-
rende og sammenhængende service og træffe 
beslutning om udbud. 

•  En socialreform, der på sigt skal dæmpe 
kommunernes sociale udgifter uden at gå 
på kompromis med indsatsen for de svage-
ste. Kommunerne inddrages i arbejdet for at 
skabe den bedste løsning.

•  Skabelse af verdens bedste offentlige sund-
hedsvæsen gennem massive investeringer i 
sygehuse og forebyggelse. Der afsættes  
ca. 15 mia. kr.

-  En målrettet indsats mod kræft og andre 
livstruende sygdomme sikres gennem flere 
penge, herunder flere penge til sygehuse, der 
hjælper flere patienter.

-  Patienterne skal have en diagnose senest  
1 måned efter henvisning fra egen læge.

-  Forbedring af forholdene for langtidsmedicin-
ske patienter.

-  Et markant løft af psykiatrien.

•  Styrkelse af kollektiv trafik med tilførsel af 
midler til at stoppe mange års nedskæringer 
og give regioner og trafikselskaber mulighed 
for at foretage investeringer.
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5.  EN FAIR LØSNING – DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

EN FAIR LØSNING 

Reformerne, der skaber mere uddannelse og ar-
bejde i takt med, at der skabes flere jobs, giver et 
bidrag på 22,3 mia. kr.:

•  Trepartsaftale om arbejdsmarkedsreformer og 
højere arbejdstid giver 15 mia. kr.

•  Flere unge får en kompetencegivende uddan-
nelse giver 5 mia. kr.

•  De unge hurtigere igennem uddannelsessyste-
met giver 2,3 mia. kr.

Bidragene fra skattepolitikken er kendt fra Fair 
Forandring, spareforslag på 4 mia. kr. omfatter en 
lang række mindre bidrag, f.eks. prioriteringer af 
udgifterne til medicin. Hertil kommer 10 mia. kr. i 
løbende produktivitetsforbedringer. 

En Fair Løsning giver plads til, at udgifterne til 
borgernær service kan vokse i takt med for-
ventningerne og befolkningsudviklingen i de 
kommende år. I forhold til regeringens plan om 
nulvækst indeholder S og SF’s forslag 42,1 mia. kr. 

mere til borgernær service i perioden fra 2011-
2014 – svarende til ca. 2,0 procent årligt:

•  Ophævelse af nulvækst 2011-2013 samt 
realvækst i 2014 giver 17,6 mia. kr. mere end 
regeringen.

•  Initiativerne i Fair Forandring giver yderligere 
12,2 mia. kr.

•  Øget produktivitet og besparelser, der er til 
disposition til offentligt forbrug, giver hen-
holdsvist 10 mia. kr. og 2,3 mia. kr.  

Planen går ikke i detaljer med effekterne på de 
offentlige finanser på kort sigt, da indfasningen 
af de enkelte elementer bl.a. vil afhænge af, hvor-
når S og SF kommer til magten og indfasningen af 
de konkrete aftaler i forbindelse med trepartsfor-
handlingerne. Under alle omstændigheder mener 
vi ikke, at den økonomiske politik bør strammes 
i 2011, og forventer, at EU’s centrale krav vil rette 
sig mod den langsigtede holdbarhed. 

  
ØKONOMISK HOLDBARHED, VELFÆRD OG FINANSIERING, MIA. KR. (2010-PRISER)

Udfordringer Mia. kr. Løsning Mia. kr.

Holdbarhedsudfordringen 24 Mere uddannelse  
og arbejde 22,3

Øget velfærd – sundhed og folkeskole mv. 
samt erhvervspolitik 12,2 Fair Forandring - 

Skat 12,2

Overskud 12,3
Forbedret  

produktivitet og 
spareforslag

14,0

I alt 48,5 48,5

Anm.: Tallene i øverste række er 
udtrykt i holdbarhed og række 2 og 
3 i årsniveau.

Kilder: Finansministeriet  
samt S og SF, 2009.

En fair løsning indeholder en samlet finansiering på 48,5 mia. kr., hvilket både løser  
holdbarhedsudfordringen og giver plads til øget offentlig service på udvalgte områder.
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- sammen ud af krisen


