
 

  

Pressemeddelelse 1. november 2016 

 

 

ALTERNATIVET: MASSIV INVESTERING I GRØN OMSTILLING 

OG MINDRE ULIGHED 
 

”Vi gør op med nødvendighedens politik og viser, at det er muligt at tænke progressivt, visionært og 
grønt selv inden for de etablerede politiske rammer. Sådan kan vi bevæge os fra konkurrencestaten 
til et balancesamfundet. Det eneste, det kræver, er politisk mod, visioner og lederskab,” siger 
Josephine Fock om Alternativets økonomiske udspil, der netop er offentliggjort. 
 
Alternativets forslag til finanslov omfordeler sammen med et skatte- og fordelingspolitisk udspil 120 milliarder 
kroner frem til 2020. Udspillene rummer 55 forslag, er samlet set overfinansieret med 160 millioner kroner og 
rører ikke det økonomiske råderum, der frem til 2020 ventes at overstige 30 milliarder kroner. 
  
”Vi foreslår en ambitiøs omfordeling fra sort til grøn og fra rig til fattig. På den måde sigter vi mod at skabe 
balance på alle tre bundlinjer: den grønne, den sociale og den økonomiske,” siger Josephine Fock, 
finansordfører og gruppeforkvinde for Alternativet. 
  
Eksempler på finansiering: 
  
Skat på finansielle transaktioner, 26 mia. kr. 
Boligskat, 15,8 mia. kr. 
Formueskat, 6,8 mia. kr. 
Progressiv arveafgift, 5,2 mia. kr. 
Afgifter på tobak og sodavand, i alt 8,96 mia. kr. 
Højere afgift på benzin og diesel, i alt 15,2 mia. kr. 
Klimaafgift på flyrejser og oksekød, 9,6 mia. kr. 
Afgift på brændeovne, 9,3 mia. kr. 
Genindførsel af NOx-afgift, 2,62 mia. kr. 
  
Alternativet investerer blandt andet i følgende: 
  
Grøn omstilling 
Afgiftsfritagelse af elbiler, 2,6 mia. kr. 
Omlæg til økologi, 2 mia. kr. 
Grøn forskning og udvikling, 2,38 mia. kr. 
Tilbagerulning af grønne nedskæringer, 2 mia. kr. 
Billigere frugt og grønt, 7,2 mia. kr. 
Forsøg med roadpricing, 100 mio. kr. 
Investér i varmepumper og geotermi, 1,36 mia. kr. 
  
Mindsk uligheden 
Sænk skatten på laveste indkomster, 18,4 mia. kr. 
Fordobl den grønne check, 14,8 mia. kr. 
Stop udhuling af overførselsindkomster, 3 mia. kr. 
Fjern kontanthjælpsloft, 1,6 mia. kr. 
Fjern 225-timers reglen, 400 mio. kr. 
Drop integrationsydelsen, 2,8 mia. kr. 

  
Kultur, uddannelse og iværksætteri 
Mere kultur, 4 mia. kr. 
Afskaf fremdriftsreformen, 3,2 mia. kr. 
Flere investeringer i uddannelse, 11,1 mia. kr. 
Styrk forskningsreserven, 1,5 mia. kr. 
Bedre vilkår for iværksætteri, 2,02 mia. kr. 
Tillidsdelegation for afbureaukratisering, 40 mio. 
kr. 
  
Det bedste land for verden 
Udviklingsbistand på 1 pct. af BNI, 24 mia. kr. 
Øget klimabistand, 10 mia. kr. 
Modtag 2000 kvoteflygtninge, 248 mio. kr. 
  

 
Udspillene vil have positiv økonomisk effekt for 5 ud af 7 af Skatteministeriets standard familietyper i 2020. 
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