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En alternativ finanslov for fremtiden 
 
I dag var der 3. behandling af Finansloven for 2016, og Alternativet vil stille en række 
ændringsforslag, der sætter fokus på den sociale og miljømæssige bundlinje. I det følgende 
gennemgås Alternativets ændringsforslag samt finansieren af disse. 
 
Alternativets ændringsforslag betyder, at en finansiering på 47,7 mia. kr. frem mod 2020 skal 
findes. Dette gennemgås i andet afsnit af det følgende. 

1. ALTERNATIVETS ÆNDRINGSFORSLAG TIL FINANSLOVEN 
I det følgende gennemgås Alternativets ændringsforslag til finansloven for 2016. 

Ændringsforslag: Den sociale bundline  
For at skabe overskud på den sociale bundlinje stiller Alternativet følgende ændringsforslag:  
 

- Udviklingsbistand 
Reserve til genoprettelse af udviklingsbistanden til 1 pct. af BNI. Der afsættes 6 mia. kr. om året i 
2016-2019. Dette medfører i alt en merudgift på 24 mia. kr. over fire år.  
 
Bemærkninger 
Udviklingsbistanden er de penge i det offentlige budget, der giver den største menneskelige forskel 
pr. kroner. I mange fattige lande ser vi, hvordan den danske udviklingsbistand på kort sigt er med 
til at afhjælpe humanitære katastrofer og sult. På lang sigt er den danske udviklingsbistand 
samtidig med til at udbrede demokrati, styrke basale menneskerettigheder og gøre 
udviklingslandene mere selvforsynende.  
 
Lige nu er behovet for at øge den humanitære hjælp ekstra stort. Det skyldes ikke mindst den 
globale flygtningekrise. Her modtager også Danmark flygtninge fra krigsramte regioner, som især 
er blevet sat i bevægelse pga. af undertrykkelse, social ulighed og mangel på basal nødhjælp i 
nærområderne.  
 
Med underskrivelsen af FN’s nye bæredygtighedsmål har Danmark lovet at bidrage til at stoppe 
sult og fattigdom i og mellem landene. Med henblik på at leve op til det løfte, mener Alternativet, at 
Danmark som et rigt og privilegeret land skal gå forrest ved at hæve udviklingsbistand, så vi 
skubber på for en bæredygtig udvikling i udviklingslandene. Derfor ønsker Alternativet at 
Udviklingsbistanden sættes op fra 0,7 pct. af BNI, som det er foreslået i finanslovsforlaget for 2016, 
til 1,00 pct. af BNI. Forslaget vil styrke den sociale bæredygtighed på globalt plan og medfører 
ekstra udgifter på 6 mia. kr. om året i 2016-2019. 
 

- Trafikal ligestilling 
Reserve til trafikal ligestilling. Der afsættes 281 mio. kr. årligt fra 2016-2019. Dette svarer i alt til 
1.124 mio. kr. over fire år. 
 
Bemærkninger 
Sammenhængskraften, udviklingen og livet i landdistrikterne og de små- og mellemstore byer skal 
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styrkes. Det er vigtigt at kigge seriøst på at udviklingen uden for de store væksthuse for at sikre 
fremtidens beskæftigelse og bosættelsen. Her er trafikal ligestilling i form af landevejsprincippet, 
hvor en km. på vandet skal koste det samme som en km på landevej, afgørende. Derfor vil 
Alternativet afsætte 281 mio. kr. årligt fra 2016-2019 til trafikal ligestilling. 
 

- Kultur 
Reserve til tilbageførsel af omprioriteringsbidraget på kulturområdet. Der afsættes 150 mio. kr. om 
året fra 2016-2019 til kulturen. 600 mio. kr. over fire år.  
 
Bemærkninger 
For Alternativet er et mangfoldigt, levende kunst- og kulturliv helt afgørende for, at vi som 
enkeltindivider og samfund kan udvikle vores menneskelige selvindsigt, intellektuelle udsyn og 
historiske hukommelse. Kulturområdet har længe være nedprioriteret. Med det såkaldte 
omprioriteringsbidrag er der lagt op til, at kulturområdet skal beskæres økonomisk. Det vil vi gerne 
undgå i Alternativet, og derfor afsættes 600 mio. kr. til at tilbagerulle besparelserne på 
kulturområdet.  
 
Ændringsforslag: Den miljømæssige bundlinje 
For at skabe overskud på den miljømæssige bundlinje stiller Alternativet følgende ændringsforslag: 
 

- Tilbagerulning af miljø- og klimanedskæringer 
Reserve til genoprettelse af besparelser på det grønne område. Der afsættes 947,7 mio. kr. om 
året fra 2016-2019. I alt 3789,6 mio. kr. over fire år. 
 
Bemærkninger 
Regeringen har indført voldsomme nedskæringer og besparelser på det grønne område. Det 
gælder bl.a. energiforskningen, hvor regeringen har lagt op til at skære knap 330 mio. kr., men det 
gælder også en lang række mindre initiativer, som fx grønt iværksætteri, bølgekraftprojekter og 
varmepumper – initiativer som har lave omkostninger, men stort potentiale.  
 
Grøn teknologi og forskning har et kæmpe eksportpotentiale i fremtiden. Derfor vil de planlagte 
nedskæringer på det grønne område ikke kun give minus på den miljømæssige bundlinje, men 
også på den økonomiske bundlinje på længere sigt.  
 
For at undgå minus på den økonomiske og miljømæssige bundlinje ønsker Alternativet at rulle 
besparelserne på det grønne område tilbage. Dette medfører en merudgift på 947,4 mio. kr. hvert 
år fra 2016-2019. I alt 3.789,6 mio. kr. over fire år.  
 
Reserven skal udmøntes som i nedenstående tabel:  

 Hovedkonto 
FFL-2016 
(mio. kr.) 

Ændring 2016-
2019 (mio. kr) 

Erhvervs og vækstministeriet § 8   
Væksthusene og grønt iværksætterhus 8.32.09 2,5 4,5 
Reserve til grøn omstillingsfond 8.32.15 0 38,3 
Miljø og forskningsministeriet § 24   
Reserver og budgetregulering 24.11.79 14,6 3,9 
Forskellige tilskud 24.21.02 17,1 0,2 
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Anlægsprogram 24.21.05 40,4 3,5 
Støtte til udvikling af landdistrikterne 24.23.03 322,5 139,5 
Tilskud til udvikling og demonstration 24.33.02 216,2 41,8 
Miljøstyrelsen 24.51.01 39 18,1 
Mærkningsordning, formidling mv (herunder 
grønne ildsjæle) 24.53.11 11,7 28,7 
Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler 24.54.31 37,4 3,5 
Virksomhedsordningen 24.55.05 0 2,5 
Miljøteknologisk Udviklings- og 
Demonstrationsprogram 24.55.09 52,5 65,1 
Naturstyrelsen klimaindsats 24.71.01 0 4,3 
Naturforvaltningsenheder 24.71.02 52,5 78,7 
Skov- og landskabsopgaver 24.71.03 4,5 0,1 
Naturforvaltning mv 24.72.01 76,7 10,8 
Grønne partnerskaber 24.72.03 0 5,1 
Miljøundersøgelser 24.91.01 121,2 2,2 
Energi- forsynings- og forskningsministeriet § 29   
Energistyrelsen 29.21.01 7,6 12,1 
Tilskud til energiforskning 29.22.01 57,4 328,3 
Udnyttelse af vedvarende energi og andre 
energiøkonomiske projekter 29.24.01 0 4,2 
Forsøgsordning for elbiler 29.24.08 0 5,1 
Videncenter for energibesparelser i bygninger 29.24.13 0 5,2 
Infrastruktur til transport 29.24.14 0 22,9 
Etablering af partnerskabssamarbejde med 
kommuner 29.24.15 0 10 
Bølgekraftprojekter 29.24.17 0 12,2 
Energieffektiviseringsindsats 29.24.18 4,8 20,3 
Vedvarende energi til proces 29.24.19 315,5 25,1 
Industriel kraftvarme 29.24.20 106,7 46,7 
Tilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse 
virksomheder 29.25.02 0 1 
Danmarks Meteorologiske Institut 29.31.01 25,6 3,5 

 
 

- Varmepumper  
Reserve til information om og implementering af varmepumper. Der afsættes 240 mio. kr. om året 
fra 2016-2019. I alt 960 mio. kr. over fire år. 
 
Bemærkningerer 
Varmepumper kan være med til at sætte fart under den grønne omstilling, fordi de er afgørende for 
god implementering af grøn energi. Helt konkret fungerer varmepumper som decentrale 
energilagre, som kan opvarme vand, når det blæser meget, og der er overskud af strøm, så det 
varme vand kan bruges senere. Da en af de store udfordringer ved sol- og vindenergi er, at 
produktionen af vind ikke er konstant, er varmepumper et vigtigt led i den grønne omstilling. Derfor 
vil Alternativet årligt afsætte 240 mio. kr. om året fra 2016-2019.  
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- Geotermi 
Reserve til udvikling af geotermi. Der afsættes 100 mio. kr. om året fra 2016-2019. I alt 400 mio. kr. 
over fire år. 
 
Bemærkninger 
Geotermi bruger jordens egen varme til at lave bæredygtig energi. Men udboringer til geotermi en 
risikabel investering, da det ikke er alle boringer, der viser sig velegnede til at udvinde energi. 
Derfor er det vigtigt at vi hjælper geotermien i gang med en ordning, der fordeler risikoen mellem 
de forskellige geotermiske projekter, med staten som en slags underskudsgarantigiver. Derfor vil 
Alternativet afsætte 100 mio. kr. årligt fra 2016-2019. 400 mio. kr. over fire år. 
 

- Elbiler 
Reserve til forsat afgiftsfritagelse af elbiler. Der afsættes 650 mio. kr. årligt fra 2016-2019. I alt 2,6 
mia. kr. over fire år. 
 
Bemærkninger 
Elbiler er essentielle, hvis Danmark skal blive fossilfri. Derfor er det vigtigt, at staten i en periode 
understøtter elbilsmarkedet, som stadig er i meget en tidlig fase i forhold til det samlede danske 
bilmarked. Forlænger man ikke afgiftsfritagelsen, vil det give et kæmpe underskud på den 
miljømæssige bundlinje. Derfor vil Alternativet afsætte 650 mio. kr. årligt i årene fra 2016-2019 til at 
forlænge afgiftsfritagelsen af elbiler.  
 

- Naturskov 
Reserve til omlægning til naturskov. Der afsættes 5 mio. kr. i 2016, 10 mio. kr. i 2017, 15 mio. kr. i 
2018 og 20 mio. kr. om året i 2019. I alt 50 mio. kr. over fire år.  
 
Bemærkninger 
I dag bliver store dele af vores statsejede skov udnyttet til tømmer, hvilket giver en skov med 
mindre biodiversitet. Alternativet har en målsætning om 100 pct. naturskov, hvor der er mere plads 
til naturlig hydrologi og store græssere, som fx Europæisk Bison. Denne målsætning kan man kun 
realisere gennem en længerevarende indsats. Derfor vil Alternativet afsætte 5 mio. kr. i 2016, 10 
mio. kr. i 2017, 15 mio. kr. i 2018 og 20 mio. kr. om året i 2019 til at sikre mere naturskov. I alt 
afsættes 50 mio. over fire år.  
 
Ændringsforslag: Den økonomiske bundlinje 
I Alternativet tænker vi ikke i forslag, som kun er giver et overskud på den økonomiske bundlinje. 
De forslag der er placeret under den økonomiske bundlinje, er altså også bæredygtig på den 
sociale eller miljømæssige bundlinje.  
 

- Uddannelse 
Reserve til tilbageførsel af omprioriteringsbidrag til uddannelsesinstitutionerne fra 2016-2019 – 8,7 
mia. kr. 900 mio. kr. 2016, 1,7 mia. kr. 2017, 2,6 mia. kr. 2018 og 3,4 mia. kr. 2019.   
 
Bemærkninger 
Viden er Danmarks råstof, og det udvinder vi bedst ved uddannelse. Flere ved mere, og jo mere 
flere ved, jo mere ved vi tilsammen. Derfor er det vigtigt, at vi ikke skærer ned på vores 
uddannelsesinstitutioner, men sørger for at de har overskud til nytænkning og kreativitet.  



 
  

16. december 2015 
 
 

5 
 

 
Tværtimod skal vi investere i de unge, i underviserne og i uddannelsesinstitutionerne, fordi det på 
længere sigt vil komme den sociale og den økonomiske bundlinje til gavn. Investeringer i 
uddannelse er derfor en vigtig investering i fremtiden. Derfor vil Alternativet afsætte 8,7 mia. fra 
2016-2019. 

 
- Grønt iværksætteri 

Pulje til grøn iværksætteri. Der afsættes 300 mio. kr. om året fra 2016-2019. I alt 1,2 mia. kr. over 
fire år.  
 
Bemærkninger 
Alternativet ønsker at Danmark går fra at være en nation af jobtagere til en nation af jobskabere. 
For at det skal lykkes, bliver vi nødt til at understøtte bæredygtige iværksættere. Samtidig er det 
vigtigt, at de job der bliver skabt, er grønne og bæredygtige. Derfor ønsker Alternativet at afsætte 
en pulje på 300 mio. kr. årligt til at understøtte grøn iværksætteri.    
 

- Genopretning af forskningsreserven 
Pulje til genopretning af forskningsreserven. Der afsættes 1 mia. kr. om året fra 2016-2018. I alt 3 
mia. kr. over fire år. 
 
Bemærkninger 
Forskning er fremtid. Men det er også en fremtid, vi ikke har fundet endnu. Derfor peger det mere 
tilbage end frem, at regeringen på sit finanslovsforslag for 2016 har skåret voldsomt på 
forskningsmidlerne. Som bl.a. Dansk Erhverv og Novo Nordisk har udtalt vil det nemlig give minus 
på den økonomiske bundlinje på længere sigt. Alternativet mener, at det er vigtigt, at vi investerer i 
forskningen og vil af samme grund afsætte 1 mia. kr. om året i årene 2016-2018, så 
forskningsreserven i alle årene fra 2016-2018 vil ligger over 1,5 mia. kr.   
 

- Omlægning til bæredygtig landbrug 
Pulje til omlægning fra konventionel til bæredygtig landbrug. Der afsættes en pulje på 1.280 mio. 
kr. 
 
Bemærkninger 
Rigtigt mange danske landmænd har problemer med at tjene penge på driften og er dybt 
forgældede. Det er et problem både på den økonomiske bundlinje, fordi landbrugene ikke er 
økonomisk bæredygtige, men også på den sociale bundlinje, fordi mange landmænd i realiteten er 
stavnsbundne.  
 
Et tredje problem ved de økonomisk ikke-bæredygtige landbrug er, at landmændene ikke har 
råderum til at omstille til økologi. Økologi er bedre for den miljømæssige bundlinje, fordi det er 
bedre for dyr og miljø. Økologi er bedre for den sociale bundlinje, fordi det giver sundere og renere 
fødevarer. Og økologi er bedre for den økonomiske bundlinje, fordi efterspørgsel på økologiske 
varer er stærkt stigende i både ind- og udland.  
 
Alternativet ønsker en omstilling fra de få, meget store konventionelle landbrug, til flere, mindre 
økologiske landbrug. Da økologisk landbrug er mere arbejdskraftintensiv, vil det også skabe flere 
bæredygtige arbejdspladser i landområderne.  
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Derfor vil Alternativet afsætte en pulje på 1.280 mio. kr., som skal hjælpe gældsplagede 
konventionelle landmænd til at omlægge til bæredygtig landbrug. Det vil give plus på den 
miljømæssige, sociale og økonomiske bundlinje.  
 

2. Alternativets forslag til finansiering: 47,7 mia. frem mod 2020 
I det følgende gennemgås, hvordan Alternativet foreslår, at de 47,7 mia. kr. til ændringsforslagene 
bliver fundet. 
 

- Skat på finansielle transaktioner 
Der indføres en skat på finansielle transaktioner på 0,1 pct. beskatning af aktie- og 
obligationshandler og 0,01 pct. beskatning på derivatkontrakter. Skatten skønnes at medføre et 
merprovenu på 6,5 mia. kr. om året fra 2016-2019. 26 mia. kr. i alt over fire år.  
 
Bemærkninger 
Det finansielle system i dag er alt for skævt og ustabilt. Det skaber usikkerhed ned gennem hele 
økonomien og medfører store samfundsmæssige udgifter. Meget af usikkerheden kommer fra 
kortsigtede investeringer i valuta samt fra spekulation i og vædemål om hvordan prisen på aktier 
og valuta udviklinger sig – de såkaldte derivatkontrakter.  
Det gode ved skat på finansielle transaktioner er, at man gør det mindre attraktivt at foretage 
mange kortsigtede handler, fordi hver enkelt handel beskattes. Omvendt bliver det mere attraktivt 
at lave langsigtede handler. På den måde vil indførelsen af en skat på finansielle transaktioner 
altså skabe et mere stabilt og bæredygtigt system, der sikrer balance på den økonomiske 
bundlinje.  
Konkret skal der indføres en 0,1 pct. beskatning af aktie- og obligationshandler og 0,01 pct. 
beskatning på derivatkontrakter. Skatten skønnes at medføre et merprovenu på 6,5 mia. kr. om 
året. 
 

- Hævning af ejendomsværdiskatter 
Ejendomsskatterne hæves gradvist, så de udgør en pct. af ejendomsværdien i 2018. Ændringen 
skønnes at hæve provenuet fra ejendomsskatterne med 2 mia. i 2016, 4 mia. i 2017 og 6 mia. kr. i 
2018 og 2019. I alt 18 mia. kr. over fire år. 
 
Bemærkninger 
Skatter på fastejendom er blandt de mest fornuftige skatter vi har i Danmark. 
Ejendomsværdiskatten er både socialt balanceret og skaber stabilitet på boligmarkeder. På den 
måde vil højere ejendomsværdiskatter skabe bæredygtige plus på både den sociale og 
økonomiske bundlinje.  
 
Ejendomsværdiskatterne har været nominelt fastfrosset siden 2001, hvilket har medvirket til stærkt 
stigende ejendomspriserne siden 2001. Disse stigninger har medført en række problemer. For det 
første har de gjort det vanskeligt for førstegangskøbere at komme ind på boligmarkedet. For det 
andet har de givet en skæv skattefri økonomisk overførsel til boligejerne. Og for det tredje har de 
betydet, at boligmarkedet i dag er blevet mere ustabilt. Derfor ønsker Alternativet hæve 
ejendomsværdiskatten til 1 pct. ejendomsværdien mod de omkring 0,5 pct. i dag. 
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Da ejendomsværdiskatten og boligpriserne hænger tæt sammen, skal man passe på med at 
indføre en stigning fra den ene dag til den anden, da dette risikerer at slå bunden ud af 
boligmarkedet. Derfor er det netop nu, hvor boligmarkedet er i fremgang, at vi skal hæve 
ejendomsværdiskatten. Derfor foreslår Alternativet en gradvis hævning af ejendomsværdiskatten 
over tre år, så den i 2018, vil ligge på 1 pct. af ejendommens værdi. Hævningen af 
ejendomsskatterne forventes at medføre et merprovenu på 2 mia. kr. i 2016, 4 mia. kr. i 2017 og 6 
mia. kr. fra 2018 og frem.   
 

- Fastholdelse af NOx-afgiften (paragraf 38.24.01.12) 
NOx-afgiften på 25 kr. pr. kg. genindføres. Det skønnes at give et merprovenu merprovnue på 350 
mio. kr. i 2016 og 850 mio. kr. i årene 2016-2019 
 
Bemærkninger 
NOx-afgiften gør det dyrere at udlede kvælstofoxider, som er meget skadelige for miljøet. Derfor er 
Alternativet imod både en afskaffelse og en nedsættelse, men ønsker tværtimod at genoprette  
 
NOx-afgiften på sit gamle niveau. Genoprettelsen af NOx-afgiften forventes at medføre et 
merprovnue på 350 mio. kr. i 2016 og 850 mio. kr. i årene 2017-2019. I alt 2,9 mia. kr. over fire år.  
 

- Billigere grøn boligjobordning  
Som en del af den aftale som Alternativet har indgået med regeringen, SF, KF og DF, er den 
grønne bolig jobordning blevet billigere end budgetteret. Det giver et ekstra provenu på 410 mio. 
kr. i 2016 og 395 mio. kr. i 2017.   

Kærlig hilsen 
Alternativet 
 
Kontakt: 
Finansordfører Josephine Fock (Å), tlf.: 6162 4658  
Pressechef Magnus Harald Haslebo, tlf.: 6162 3163 


