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Vi skal genskabe trygge lokalområder, som folk 
ikke er bange for at bo i. Det kræver flere betjente 
på gaden og nye tiltag mod de organiserede kri-
minelle.

Først når velfærd, arbejdspladser og tryghed er 
prioriteret kan vi gøre op, om der råd til at gen-
nemføre skattelettelser. Socialdemokratiet vil i 
den situation prioritere skattelettelser til lønmod-
tagere med de laveste indkomster.

Dansk økonomi er grundlæggende sund. Der er i 
dag råd til at investere i fællesskabet. Det skyldes 
svære reformer igennem 10 år, der påvirker alle 
danskere, fordi pensionsalderen blandt andet 
gradvist hæves. Derfor er det et enormt svigt, at 
regeringen vil bruge frugterne af reformerne på 
topskattelettelser. Det er uansvarligt og uretfær-
digt. Socialdemokratiet vil den modsatte vej og pri-
oriterer tre kernesager: Velfærd. Arbejdspladser. 
Tryghed. 

Socialdemokratiet ønsker at indgå konstruktivt i 
efterårets forhandlinger. Danmark står over for 
en lang række udfordringer, som skal løses, og 
det ønsker Socialdemokratiet at være med til. I 
årene frem vil der fortsat være stramme ram-
mer for den offentlige økonomi. Og netop fordi 
rammerne er stramme, så skal pengene bruges 
rigtigt. 

Desværre er regeringens altoverskyggende formål 
med efteråret at bruge vores fælles opsparing, rå-
derummet, på at give store skattelettelser særligt til 
dem, der i forvejen har mest. Det er skattelettelser, 
der trækker Danmark skævt, og som regeringen vil 
give på bekostning af velfærden. Det er et forkert 
fokus. 

Med det råderum, vi har i dansk økonomi, er der 
råd til en rigtig og retfærdig udvikling af Danmark, 
hvis vi vel at mærke prioriterer det, der er vigtigst, 
først. Det handler om at tage tingene i den rigtige 
rækkefølge. 

Først og fremmest vil vi sørge for, at der investeres 
i vores velfærd. I 2018 foreslår vi f.eks. at afskaffe 
2%-kravet på sygehusene og sikre værdig ældre-
pleje. 

Dernæst skal vi investere i danske arbejdspladser 
og vækst. Vi skal give ufaglærte bedre muligheder 
for opkvalificering, så de er klar til fremtidens job. 
Vi skal lytte til erhvervslivets og lønmodtagernes 
behov. Den største vækstdræber er mangel på 
kvalificeret arbejdskraft. Derfor skal vi investere i 
opkvalificering og vækst.

Og endelig skal vi investere i at gøre vores sam-
fund trygt. Vi står midt i en bandekonflikt, hvor 
der skydes på gaderne i flere af vores store byer. 

Pengene kan kun bruges én gang. Socialdemokratiet vil 
prioritere velfærd, arbejdspladser og tryghed på  
finansloven for 2018 i stedet for skattelettelser til  
dem, der har mest.
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1  ANALYSE AF  
DANSK ØKONOMI

Danmark har skabt en unik samfundsmodel. En 
model, der sikrer, at velstanden fordeles retfærdigt, 
at flere kan realisere deres drømme, at der er fri og 
lige adgang til uddannelse og gode vellønnede job, 
og at der er tryghed, når vi bliver gamle eller syge. 
Vores samfundsmodel er ingen selvfølge, men 
frugten af generationers hårde arbejde.

Det hårde arbejde har ikke kun sikret en retfær-
dig fordeling af velstanden. Det har også sikret et 
højt velstandsniveau. Danmark er i dag blandt de 
rigeste lande i verden, og vi er ved at lægge den 
økonomiske krise godt og grundigt bag os.

Siden foråret 2013 er der skabt flere og flere pri-
vate arbejdspladser, og den private beskæftigelse 
er steget støt i nu fire år. 
 
Danmark står overfor en række udfordringer 
Dansk økonomi står dog i disse år også overfor en 

række udfordringer. Hvis vores samfundsmodel 
også fremover skal være stærk, kræver det, at vi 
finder langtidsholdbare løsninger på disse udfor-
dringer:

• Velfærden er under pres. Velfærdsniveauet 
i den offentlige sektor er ikke godt nok 
på alle stræk. Mange oplever, at der 
ikke er tid til at give vores ældre den 
hjemmepleje, de fortjener. At ansatte i 
børnehaver, vuggestuer eller skoler er 
så pressede, at man kan blive bekymret 
for, om der er tid til at vise den omsorg, 
som vores børn fortjener, hvis de falder 
og slår sig eller ender i en konflikt 
med en klassekammerat. Og at syge i 
vores sundhedsvæsen bliver ofre for 
travlhed og pressede budgetter. Presset 
på den offentlige sektor vil kun stige i 
takt med, at befolkningen bliver ældre, 
medicinudgifterne stiger, og at flere får 
kroniske og psykiske sygdomme. Ifølge 
beregninger fra Finansministeriet vil det 
koste 25 mia. kr. i 2025 blot at opretholde 
det nuværende velfærdsniveau, når vi 
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bliver flere ældre. I 2025 bliver vi 150.000 
flere ældre. Det svarer til en ny by, der er 
større end Aalborg, hvor alle borgere er 
mindst 70 år. Derfor siger det sig selv, at vi 
er nødt til at prioritere velfærden. 

• Mangel på kvalificeret arbejdskraft. Alt for 
mange danskere har svært ved at finde 
varig beskæftigelse. Og samtidig har 
mange virksomheder problemer med 
at finde medarbejdere med relevante 
kompetencer. Sådan må det ikke være. 
I takt med globaliseringen bliver det 
problem kun værre, hvis ikke vi gør noget 
ved det. Ifølge Dansk Industri, Dansk 
Arbejdsgiverforening og AE-rådet vil der 
inden for en overskuelig årrække mangle 
titusindvis af faglærte, som eksempelvis 
mekanikere, industriteknikere og 
elektrikere. På den anden side vil antallet 
af arbejdspladser til den ufaglærte del af 
arbejdsstyrken mindskes. Den ubalance 
på arbejdsmarkedet kan få stor betydning 
for samfundsøkonomien, hvis ikke vi 
adresserer den.
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DANSK ØKONOMI ER 
GRUNDLÆGGENDE SUND
Udviklingen i den private beskæftigelse 
fra januar 2008 til juni 2017
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VI KOMMER TIL AT MANGLE 
KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT
Fremskrivning af efterspørgsel på faglærte 
og ufaglærte medarbejdere i 2025
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• Produktiviteten gik i stå i 00’erne. 
Produktivitetsvæksten i Danmark er alt for 
lav, og det var den længe før, krisen ramte 
os. Hvis ikke vi gør noget ved det, vil det 
hæmme væksten, når vi kigger fremad. 
Den udfordring skal vi give svar på. Kun 
sådan kan vi sikre, at der fremadrettet er 
gode og vellønnede job til flere. 

• Globaliseringen skaber kamp om 
arbejdspladserne. Den globale 
konkurrence om investeringer og 
arbejdspladser bliver stadig mere 
intensiv, og selvom danske virksomheder 
i dag er konkurrencedygtige, er det 
ikke givet, at det fortsat vil være sådan, 
med mindre vi aktivt understøtter det. 
Danmark mistede blandt andet mange 
produktionsarbejdspladser igennem 
krisen, men også op til finanskrisen tabte 
vi i 00’erne titusindvis af arbejdspladser 
i industrien. Selvom udviklingen blev 
vendt for fire år siden, må det ikke 
ske igen. Danmark skal også være et 
produktionsland i fremtiden.
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Stigende ventetider til  
kræftbehandling
Ifølge de seneste opgørelser fra Sundheds-
styrelsen er andelen af kræftpatienter, 
der kommer igennem pakkeforløbene for 
kræftbehandling til tiden, faldet fra 84 pct. 
til 77 pct. fra 1. kvartal til 2. kvartal i år. 
Stigende ventetider til undersøgelser og 
behandling for kræft medfører risiko for 
dårligere prognoser for at blive rask.

Plejen og omsorgen for de ældre  
er utilstrækkelig 
Ifølge Ældre Sagen er det mere end hver 
4. hjemmehjælpsmodtager, der oplever, at 
de ikke får tilstrækkelig hjælp til personlig 
hygiejne i forhold til deres behov.

Samtidig viser en nylig undersøgelse fra 

Ældre Sagen, at næsten hver anden pårø-
rende synes, at den offentlige hjælp til ældre 
er så utilstrækkelig, at de føler sig tvunget 
til at hjælpe for at sikre den ældre borger et 
ordentligt liv. Mere end hver anden hjælper 
én til to gange om ugen, mens hver tiende 
pårørende hjælper hver dag. 

81 kommuner sparer på plejen og  
omsorgen for de ældre i 2017
Ifølge en analyse fra FOA vil 81 ud af 98 
kommuner i år spare på udgifterne pr. ældre 
over 80 år sammenlignet med 2016, selv når 
regeringens værdighedsmilliard og klippe-
kortsordning er medregnet i budgetterne.
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PRODUKTIVITETSVÆKSTEN ER I BUND
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VELFÆRDEN ER UNDER PRES MANGE STEDER
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• Væksten er ujævnt fordelt på tværs af landet.  
Vi skal tage det alvorligt, at de job, der 
skabes lige nu, ikke er jævnt fordelt i hele 
landet. Danmark må ikke knække over. 
Vores velstand skal komme alle danskere 
til gode, ikke kun visse geografiske dele 
af landet. Særligt omkring de store byer 
går det godt, men i store dele af landet er 
tempoet lavere.  

Socialdemokratiets 2025-prioriteringer 
Vi skal gribe til handling nu og levere de rigtige svar 
på ovenstående udfordringer, så Danmark også i 
fremtiden vil være et velstående land, hvor der er 
gode job og ordentlig velfærd til alle. Og her mener 
Socialdemokratiet, at vi kun ved at investere i vores 
velfærd, i uddannelse og i danskernes tryghed kan 
styrke og bygge videre på vores unikke samfunds-
model. Så vi sikrer en fortsat fri og lige adgang til 
uddannelse og sundhed. Sikrer en lav arbejdsløs-
hed, højere vækst og fortsat grøn omstilling. Sikrer 
at de ufaglærte og faglærte lønmodtagere kan 
klare sig i den globale konkurrence. Og sikrer, at 
danskerne kan færdes trygt i hele Danmark. 

De sidste mange års reformer har skabt et råderum 
i dansk økonomi. Regeringen vil bruge pengene på 
at lette skatten for de få. Socialdemokratiet mener, 
at de skal komme os alle til gavn og løse de udfor-
dringer, dansk økonomi står overfor. 

Det er et spørgsmål om prioriteter. Socialdemokra-
tiets er klare: Ført og fremmeste skal vi sikre vores 
velfærd. Vores skoler, plejehjem og sygehuse skal 
ikke spare endnu mere. Hernæst skal vi investere i 
efteruddannelse af ufaglærte og målrettede vækst-
tiltag, så virksomhederne skaber flere arbejdsplad-
ser og kan få de ansatte, de har brug for. Og så 
danskerne kan tage de job, der bliver skabt de 
kommende år. Sidst men ikke mindst skal vi sikre 
danskernes tryghed. Det kræver et opgør med 
bander og mere politi på gaden. 

Ifølge regeringens egne beregninger er der et 
råderum på ca. 35 mia. kr. frem til 2025, når der 
ses bort fra regeringens prioriteringer. Vi mener, 
at det er muligt inden for rammerne af det eksi-
sterende råderum samt indtægterne på 1 mia. kr. 
fra en annullering af lempelsen af arveafgiften for 
familieejede virksomheder at gøre Danmark til et 

velstående og mere retfærdigt land. Hvis disse ind-
tægter kan suppleres, er det naturligvis kun godt, 
men det er ikke nødvendigt. Hvis vi vel at mærke 
bruger pengene klogt. 

Konkret vil vi styrke og udvikle velfærden ved at 
afsætte 25 mia. kr. til tryghed om velfærden i 2025. 
Hernæst vil vi afsætte 1,5 mia. kr. til en bred op-
kvalificeringsreform og en vækstreform med en 
ramme på 3 mia. kr. Det efterlader et milliardbeløb 
til yderligere velfærdsprioriteringer, forsvaret og 
Skat samt en reserve til uforudsete udgifter. 

VÆKSTEN FORDELER SIG UJÆVNT
Stigning i beskæftigelsen fra 2016-2017
fordelt på landsdele
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2 REGERINGENS SENESTE UDSPIL 
HAR FOR SNÆVERT FOKUS PÅ 

SKATTELETTELSER

Socialdemokratiet ønsker at indgå konstruktivt i 
efterårets forhandlinger. Danmark står overfor en 
lang række udfordringer, som skal løses, og det øn-
sker Socialdemokratiet at være med til. Desværre 
er regeringens altoverskyggende formål med ef-
teråret at give store skattelettelser særligt til dem, 
der i forvejen har mest. Det er skattelettelser, der 
trækker Danmark skævt, og som regeringen vil give 
på bekostning af velfærden. Det er et forkert fokus. 

Regeringen vil skære i velfærden
For at få råd til skattelettelser vil regeringen kun 
lade det offentlige forbrug vokse med 0,5 pct. i 2018 
og 0,3 pct. i hvert år fra 2019 frem til 2025 svarende 
til 12,5 mia. kr. Det er reelt en nedskæring på 12,5 
mia. kr. i velfærden. Ifølge Finansministeriets egne 
beregninger koster det nemlig 25 mia. kr., hvis det 
nuværende velfærdsniveau skal opretholdes frem 
mod 2025.

Også i 2018 er regeringens vækst i det offentlige 
forbrug på 0,5 pct. reelt en nedskæring. Trækker 
man forsvar, politi og skattevæsenet fra, er der 
kun en vækst i velfærdsudgifterne på 0,2-0,3 pct., 
svarende til ca. 1 mia. kr. Det er 2 mia. kr. mindre 
end det demografiske pres i 2018, som ifølge Fi-
nansministeriet er på 3 mia. kr.

Dyre skattelettelser er ikke det,  
Danmark har brug for
Regeringens skattereform gavner helt entydigt 
dem, der i forvejen har mest, og den skævvrider 
Danmark. De største skattelettelser går til Gen-
tofte, Rudersdal og Hørsholm, som får omkring tre 
gange så store skattelettelser som dem, der bor på 
Langeland og Lolland. Der er samtidig ingenting til 
pensionisten, mens direktøren kan se frem til en 
skattelettelse på mindst 26.700 kr. om året.

Ifølge regeringen er de nødt til at give disse top-
skattelettelser, fordi arbejdsudbuddet skal løftes. 
Men takket være de seneste 10 års reformer 
vokser arbejdsstyrken allerede nu med 120.000 
personer i de kommende år. Dermed er det svært 

at se den saglige begrundelse for, at regeringen vil 
bruge 15 mia. kr. på skattelettelser for at øge ar-
bejdsudbuddet med kun 7.600 personer. De penge 
kan bruges mere fornuftigt og mere retfærdigt på 
at løse de udfordringer, som Danmark rent faktisk 
står overfor.

Regeringen fokuserer blindt på et urealistisk 
mål om øget arbejdsudbud
Finansministeriets vurdering af effekterne af skat-
telettelserne udstiller også, at regeringen reelt må 
have opgivet at øge arbejdsudbuddet med 60.000 
personer, som det ellers fremgår af regerings-
grundlaget. Lægges de allerede gennemførte re-
former oveni, kan regeringen med sin skattereform 
dokumentere en forøgelse af arbejdsudbuddet på 
kun ca. 10.000 personer. 

Hvis regeringen skal øge arbejdsudbuddet med 
50.000 personer yderligere, kræver det to års 
højere pensionsalder. Det har regeringen drop-
pet. Derfor bør regeringen tage konsekvensen 
og i stedet sætte sig nogle mere relevante og 
realistiske mål for Danmark og dansk økonomi. 
Regeringsgrundlagets økonomiske politik er reelt 
skrinlagt, idet regeringen nu udelukkende forde-
ler råderummet i sine politiske udspil. De eneste 
nye indtægter kommer fra justeringer af en række 
overførselsindkomster, som regeringen ikke en-
gang kan redegøre for.

En utilstrækkelig erhvervspakke
I stedet for et blindt fokus på antallet af hænder 
på arbejdsmarkedet ønsker Socialdemokratiet at 
sikre, at virksomhederne også fremadrettet står 
stærkt i den globale konkurrence og kan få medar-
bejdere med de rigtige kompetencer. Ligesom den 
vækst, vi lige nu oplever, skal komme hele landet 
til gavn. 

Derfor har Socialdemokratiet i mere end et år op-
fordret regeringen til at indkalde til vækstforhand-
linger og fremlagt en lang række vækstforslag. Det 
er godt, at regeringen endelig melder sig på banen, 
men regeringens forslag er desværre både for 
uambitiøst og kommer for sent. Det fremgår ikke 
engang af regeringens erhvervspakke, om den vil 
øge væksten.

Socialdemokratiet vil gå konstruktivt til forhandlin-
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gerne om en vækstreform med det klare formål at 
hæve ambitionsniveauet markant. 

Behov for en holdbar omlægning  
af registreringsafgiften
Også når det kommer til registreringsafgiften, har 
regeringen fremlagt et forslag, som især gavner 
de velstillede, der køber dyre biler. Et forslag, som 
regeringen ikke har flertal for, og som nu har sat 
bilhandlen helt i stå. Det er uholdbart. Regerin-
gen bør indkalde til brede forhandlinger om en 
provenu neutral omlægning af registreringsafgif-
ten. Det vil skabe sikkerhed for bilejerne.

Socialdemokratiet opfordrer derfor regeringen til 
at indkalde til brede forhandlinger om en teknisk 
baseret registreringsafgift, som tager større hen-
syn til miljø og sikkerhed. På den måde kan vi sikre 
bedre og mere miljørigtige biler fremfor regerin-
gens forslag om at give en meget stor skattelettelse 
til de dyreste biler.

3 KONKRETE PRIORITERINGER  
FOR 2018

Socialdemokratiets hovedprioriteringer i forbin-
delse med forhandlingerne om finansloven for 
2018 afspejler vores 2025-prioriteringer. Social-
demokratiet vil overordnet prioritere fire områder 
i forbindelse med finansloven for 2018: Et stærkere 
velfærdssamfund, flere og bedre jobs, øget tryghed 
samt et grønt Danmark. Nedenstående er ikke en 
udtømmende liste over Socialdemokratiets politik, 
men et forhandlingsoplæg med Socialdemokra-
tiets prioriteringer til de kommende finanslovs-
forhandlinger. 

Det er afgørende for Socialdemokratiet, at pengene 
skal passe. Socialdemokratiets prioriteringer er 
 finansieret inden for den ramme, der er til rådighed 
i finanslovsforslaget for 2018, hvor langt største-
delen af finansieringen kommer fra råderummet. 
Finansieringen af Socialdemokratiets prioriteringer i 
2018 kan konkret findes i eksempelvis forhandlings-
reserven på 2,5 mia. kr., reserven til skattereformen 
på 0,5 mia. kr., reserven til erhvervspakken på 0,8 
mia. kr., reserven til velfærd på 0,5 mia. kr. og rege-
ringsreserven på 0,6 mia. kr. i 2018. Derudover vil 
Socialdemokratiet annullere de lempelser på arve-
afgiften, som regeringen har gennemført.

ET STÆRKERE VELFÆRDSSAMFUND
Socialdemokratiet vil styrke velfærden og vores 
offentlige sektor. Det danske velfærdssamfund er 
en grundlæggende forudsætning for, at der bliver 
skabt vækst og arbejdspladser for alle. Derfor skal 
vi ikke skære ned, men i stedet styrke vores fælles 
velfærdssamfund. Danskerne skal fortsat kunne 
regne med, at de får den bedste behandling på vo-
res sygehuse til tiden. At der er tid til nærvær og en 
ordentlig hjælp og omsorg til de ældre. Og at alle 
børn uanset baggrund får den bedste start på livet. 

Bedre ældrepleje
Alle skal have en værdig alderdom, hvor man får 
den hjælp, man har behov for. I takt med at vi lever 
længere, har stadig flere ældre behov for omsorg 
og pleje enten i eget hjem eller på et plejehjem 
sidst i livet. Derfor kan en værdig ældrepleje ikke 
forenes med yderligere besparelser på vores vel-
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færd, som regeringen lægger op til. Det vil i stedet 
føre til forringelser.

81 kommuner planlægger at gennemføre bespa-
relser i ældreplejen på trods af det stigende antal 
ældre. Og det kan mærkes på kvaliteten af ældre-
plejen. Mange ældre og pårørende oplever, at den 
pleje og omsorg, de ældre får, ikke er tilstrækkelig. 
Den udvikling skal vendes.

Socialdemokratiet vil sikre en bedre omsorg og 
værdighed i vores ældrepleje. Hvor der er tid til 
nærvær. Og hvor der er medarbejdere nok til at 
sikre, at alle kan blive gamle med værdigheden i 
behold. Derfor vil vi prioritere, at kvaliteten af om-
sorgen i ældreplejen løftes markant i 2018. 

Stærkere fælles sundhedsvæsen 
Det danske sundhedsvæsen er under pres, og det 
går så stærk på sygehusene, at der ikke længere 
er tid til at sætte patienten i fokus. Det går ud over 

kvaliteten for patienterne, hvis skruen strammes 
for meget. Samtidig er der behov for at styrke 
kræftbehandling, så patienterne kan få de nyeste 
og bedste behandlinger. Og rette op på venteti-
derne til kræftbehandlingen, som desværre er gået 
den forkerte vej under den nuværende regering. 

De udfordringer, de danske sygehuse står over for, 
løses ikke med besparelser på kernevelfærden, 
som regeringen lægger op til. Derfor vil Socialde-
mokratiet styrke vores fælles sundhedsvæsen. Ho-
vedprioriteterne er at afskaffe produktivitetskravet 
for 2018 og styrke indsatsen mod kræft, så vi får en 
kræftbehandling i topklasse til tiden. 

Hjælp til psykisk sårbare unge
Flere og flere børn og unge mistrives og er psykisk 
sårbare end for bare ti år siden. Samtidig ser vi, at 
stadig flere børn og unge får psykiske diagnoser 
som stress, angst og depression. Når så mange 
børn mistrives og rammes af psykisk sygdom, er 

Vores ældre har gennem et langt liv ydet til velfærdssamfundet, og vi skylder dem en ordentlig omsorg i alderdommen. 
Socialdemokratiet vil afsætte 500 mio. kr. i 2018 til at sikre en bedre ældrepleje. Foto: Claus Bonnerup
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det et samfundsmæssigt problem, der rækker 
udover den enkeltes. Det har vi et stort ansvar for 
at løse. Derfor mener Socialdemokratiet, at hjælp 
til psykisk sårbare børn og unge skal prioriteres i 
forbindelse med de kommende satspuljeforhand-
linger for 2018.

FLERE OG BEDRE JOB
Takket være rettidige reformer vil der de næste år 
komme flere hænder på arbejdsmarkedet. Det er 
et resultat af de sidste 10 års arbejdsudbudsrefor-
mer, og tiden er nu til at skifte fokus. Socialdemo-
kratiet vil gennem en ambitiøs uddannelses- og 
opkvalificeringsindsats sørge for, at danskerne har 
de kompetencer, der efterspørges i fremtiden. Det 
understøtter både den enkelte og virksomheder-
nes behov, at lønmodtagerne kan efteruddanne og 
opkvalificere sig, så de kan følge med, når kravene 
til nye kompetencer stiger. 

Annullering af besparelser  
på erhvervsuddannelserne
De kommende år vil efterspørgslen efter faglært 
arbejdskraft stige, mens der vil blive færre ufag-
lærte jobs. Regeringens planlagte besparelser på 
erhvervsuddannelserne er den helt forkerte vej at 
gå, hvis vi skal sikre fortsat vækst og beskæftigelse 
i Danmark.

Socialdemokratiet mener, at de planlagte besparel-
ser på erhvervsuddannelserne som følge af ompri-
oriteringsbidraget i 2018 skal annulleres.

Øget indsats mod social dumping  
og dårligt arbejdsmiljø
Ordentlige løn- og arbejdsvilkår er en grundsten i 
det danske velfærdssamfund. Danske lønmodta-
gere skal kunne leve for den løn, de tjener, uden 
at skulle tage sidejob. Regeringens markante 
besparelser på indsatsen mod social dumping 
og arbejdstilsynet har sat sine spor. Vi har det 
seneste år været vidne til flere eksempler på, at 
konkurrence nedad på dårligt arbejdsmiljø og 
lave lønninger undergraver den danske arbejds-
markedsmodel. 

Socialdemokratiet vil sikre en effektiv kontrolind-
sats mod social dumping, og derfor bør bespa-
relserne på indsatsen mod social dumping i 2018 
annulleres. Socialdemokratiet vil i 2018 gøre mid-

lerne til myndighedsindsatsen mod social dumping 
permanente på 2015-niveau.

Ambitiøs vækstreform
Socialdemokratiet har fremlagt en ambitiøs vækst-
reform, der skal sikre, at danske virksomheder 
fortsat er konkurrencedygtige og kan sælge deres 
varer og services til hele verden. 

Socialdemokratiet vil i 2018 arbejde for, at der gen-
nemføres en ambitiøs vækstreform, der gennem 
målrettede tiltag øger investeringerne i danske 
virksomheder og sikrer, at danske virksomheder 
har adgang til de kompetencer, de efterspørger.

ØGET TRYGHED
Trygheden i det danske samfund er ikke en selv-
følge, men et resultat af den måde vi i Danmark har 
indrettet vores samfund på. Et effektivt og retfær-
digt retssystem, hvor politiet er til stede, når det er 
nødvendigt. Men grænsekontrollen mod syd, den 
eskalerende bandekonflikt og bevogtningsopgaver 
i København som følge af det forhøjede terror-
beredskab betyder, at der er behov for at styrke 
politiet i deres arbejde, så danskerne fortsat føler 
sig trygge.   

Styrket og synligt politi
Bandekonflikten skaber utryghed i vores store byer. 
Der er behov for en ekstraordinær indsats her og 
nu, så alle danskere kan gå trygt på gaden – uanset 
hvor i landet de bor. Derfor mener Socialdemokra-
tiet, at politiets indsats mod banderne skal styrkes 
markant i 2018, så vi kan få banderne væk fra ga-
derne. Derudover vil Socialdemokratiet prioritere 
det forebyggende SSP-samarbejde i de udsatte bo-
ligområder samt sikre grænser og terrorbevogtning. 

Styrket forsvar
For at sikre vores sikkerhed og tryghed er det en 
pligtopgave at sikre et styrket forsvar i en tid, hvor 
verden bliver mere ustabil, og hvor magtbalan-
cerne rykker sig. Socialdemokratiet vil prioritere, at 
vi har et forsvar, der kan sætte ind, hvis det bliver 
nødvendigt. Derfor vil vi i den kommende aftale om 
forsvarets økonomi prioritere et substantielt løft af 
forsvaret, så danskerne fortsat kan føle sig trygge.

Genopretning af Skat
Vi skal genopbygge et effektivt og retfærdigt 
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skattevæsen. Danskernes tillid til Skat skal gen-
oprettes, så vi får styrket indsatsen mod de få, 
der bevidst snyder, og gør livet lettere for alle 
de, der betaler skat og bidrager til fællesskabet. 
Socialdemokratiet har fremlagt en ambitiøs plan 
for en styrkelse af Skat. Der skal ansættes flere 
medarbejdere i Skat placeret i fire skattecentre 
over hele landet. 

Desværre er regeringens udspil alt for uambitiøst 
og løser ikke de udfordringer, skattevæsenet står 
overfor. Regeringen finansierer en lang række 
fordyrelser, men gør ikke meget for at styrke Skat. 
Derfor vil Socialdemokratiet arbejde for, at der i 
forbindelse med finanslovsforhandlingerne i 2018 
afsættes midler til et betydeligt løft af Skat. 
 
ET GRØNT DANMARK
Prioritering af energiforskning
Hvis vi skal bevare den danske, grønne styrkeposi-
tion og understøtte omstillingen til grønne energi-
kilder, skal vi investere i energiforskning. Desværre 
har regeringen skåret markant i energiforskningen 
de seneste år på trods af, at EUDP-programmet er 
en samfundsmæssig god forretning. Socialdemo-
kratiet vil i forbindelse med forhandlingen af forsk-
ningsreserven for 2018 arbejde for en betydelig 
styrkelse af energiforskning.

Togfond på finansloven
Socialdemokratiet vil prioritere et sammen-
hængende Danmark, hvor det ikke er nødvendigt 
for en familie at investere i to biler for at kunne 
komme på arbejde. Et bredt flertal udenom rege-
ringen er enige om udmøntningen af Togfonden 
DK i to faser. Alle projekter i Togfondens Fase 1 skal 
fremgå af finansloven for 2018, herunder blandt 
andet Ny bane over Vestfyn. 
 
Ny registreringsafgift med fokus på miljø og 
sikkerhed
Socialdemokratiet ønsker, at registreringsafgiften 
omlægges til en teknisk model, hvor der tages højde 
for miljø og sikkerhed. I forbindelse med finansloven 
for 2018 vil Socialdemokratiet arbejde for, at der i 
stedet for skattelettelser for de dyreste biler tages 
hensyn til udledning af CO2 og sikkerhed for danske 
bilejere. Det vil betyde, at danskerne i langt højere 
grad vil få råd til miljørigtige og sikre biler at køre i. 

DSB
For Socialdemokratiet er det vigtigt både for kli-
maet og sammenhængskraften, at vi har en god 
kollektiv trafik. Derfor er vi bekymrede over rege-
ringens forslag om at skære i DSB’s budget. Vi har 
meget svært ved at se, at man kan gennemføre de 
besparelser, som regeringen lægger op til, uden at 
det går ud over kvaliteten i den kollektive trafik.  
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