Strakspakke
Alternativets forslag til hvordan vi sikrer, at de mest udsatte borgere kommer
gennem vinteren uden at gå fra hus og hjem

Et tusinde skattefrie kroner hver måned i 6 måneder til de mest trængende.
Alle danskere er berørt af inflationskrisen, men nogen lider mere end andre. Derfor foreslår Alternativet at give et skattefrit beløb på 1.000 kr. hver måned fra december 2022 – maj 2023 til nogle af de mest trængende. Finansiering på mellem
2.5 og 4 milliarder hentes primært fra indførsel af en passagerafgift på flyrejser
på 250 kr. pr. flyrejse og sekundært via det finanspolitiske råderum. På den måde
sikrer vi en finansiering med beskeden virkning på inflationen, samtidig med at vi
giver de mest trængende en økonomisk hånd. Afgiften på flyrejser kan evt. differentieres, så der er en højere sats for de lange flyrejser, som udleder mest CO2.
På sigt vil Alternativet arbejde på, at personfradraget forhøjes for alle borgere
med et beløb, der samlet svarer til den besparelse, som kan opnås ved at sløjfe
beskæftigelsesfradraget (som kun er til gavn for mennesker i lønarbejde.)

Oprettelse af en statslig garantipulje, så boligforeninger kan udskyde restancer
Udsættes en borger pga. huslejerestance vil enkelte have mulighed for at få
anvist plads på et forsorgshjem, hvilket koster det offentlige 40.000*) pr måned.
De fleste vil være henvist til ophold hos venner og bekendte eller et liv på gaden.
Derfor skal huslejerestancer kunne udskydes på samme vis som varme-og el-udgifter. For de allersvageste, for hvem en udskydelse vil resultere i svære økonomiske problemer, når restancen skal betales tilbage, skal der være mulighed for
at afskrive gælden.
Der oprettes en statslig garantipulje, der giver boligforeninger mulighed for at
acceptere restancer/efterbetaling i rater og i yderste fald eftergivelse af gæld.

Midlertidig mulighed for lovligt at bo på campingpladser, sommerhuse,
kolonihaver, både mv.
Der skal midlertidigt dispenseres fra reglerne om, at man kun i begrænset omfang kan benytte campingpladser, sommerhuse, kolonihaver mv. til helårsbebo-
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else, så borgere, der er udsat fra deres lejlighed eller har udsigt til at blive det
pga. krisen, har mulighed for at få tag over hovedet.

Pulje der skal sikre gratis mad og fødevarer til de svageste, og som samtidig reducerer madspild.
For de mest udsatte grupper i samfundet betyder energi-og inflationskrisen, at
der ikke er penge til mad.
Derfor skal der afsættes midler, der kan anvendes til initiativer, der sikrer, at overskudsmad kan indgå i produktionen af måltider i folkekøkkener eller uddeles til
de ramte borgere. Overskudsmaden skal komme fra kantiner, restauranter, hospitaler og detailhandel. Den indsamlede forarbejdes af f.eks. FGU’er i offentlige
og private kantiner og udleveres i folkekøkkener, i varmestuer, forsamlingshuse
og relevante NGO’er eller kan afhentes på udvalgte steder.

Mulighed for leje af luft til luft varmepumper
Energipriserne er et seriøst problem for mange borgere. Fjernvarme og varmepumper er løsningen – men på langt sigt. Luft til luft varmepumper er en billigere
og hurtigere løsning. Løsningen er ikke optimal, men kan anvendes i en periode.
Ordningen kan administreres gennem beredskabsstyrelsen og hjælpemiddelcentralen, der undersøger muligheden for at anskaffe et større parti luft til luft
varmepumper, som lejes ud til trængte borgere.

Morgenmad og frugt på skoler
Mange børn møder i skole uden at have fået morgenmad. Og antallet vokser,
når der som nu er økonomisk krise. Konsekvensen er blandt andet, at børnene
har svært ved at koncentrere sig og ikke får optimalt udbytte af deres skoledag.
Derfor skal der indføres en midlertidig ordning, der sikrer at alle børn kan tilbydes morgenmad. Ordningen skal administreres af kommunerne og udgifterne
kommer ikke under serviceloftet. Frugt kan evt. komme fra initiativerne på madspildsområdet.

Forsørgertillæg
Inflationen rammer pensionister med børn er ekstraordinært hårdt ramt, og i nogen tilfælde er konsekvensen, at man må gå fra hus og hjem, fordi pensionssystemet generelt ikke er indrettet på en måde, der tager højde for forsørgelse af
børn. Endvidere er de fleste pensioner samtidig underlagt satsafdæmpningen jf.
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2012 skatteaftalen. Derfor foreslår vi indførelse af forsørgelsestillæg, som det ses
ved de fleste andre ydelser.

Gensidig forsørgerpligt
Familier underlagt gensidig forsørgerpligt er en af de grupper, der er ekstra hårdt
ramt af inflationen pga. meget lav samlet husstandsindkomst, hvor meget lav partnerindkomst har været lagt til grund for nedsættelse af ydelser som eksempel Førtids-, Senior- og Folkepension. Derfor foreslås en suspendering af den gensidige
forsørgerpligt, som gifte modtagere af kontanthjælp er underlagt.
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