Pressemeddelelse 29. september 2015

ALTERNATIVET: NYE RAMMER, MODIGE INVESTERINGER
”Et fremtidssikret Danmark kalder på ambitiøse investeringer, og var det os, der
havde præsenteret udspil til finanslov havde det set markant anderledes ud. Vi
havde nok kaldt vores forslag: Nye rammer, modige investeringer,” siger Josephine
Fock, der er Alternativets finansordfører.
Ved et pressemøde i Finansministeriet kl. 11.00 præsenterede finansminister Claus Hjort
Frederiksen regeringens forslag til en finanslov for 2016. På flere områder havde
Alternativets forslag set markant anderledes ud, forklarer Josephine Fock:
”Vi havde helt klart prioriteret klima- og miljøindsatsen med seriøse investeringer, så
Danmark bliver parat til at møde den fremtid, der er på vej imod os, og så vi får del i de
mange jobs, den grønne omstilling rummer. Vi havde målrettet penge til grønt iværksætteri
samt selvfølgelig fortsat afgiftsfritagelsen for elbiler. Herudover havde vi opprioriteret
uddannelse og forskning – især på det grønne område. Og sidst men ikke mindst havde vi
prioriteret en gradvis omlægning af landbruget til 100 pct. økologi,” siger hun og fortsætter:
”Pengene havde vi fundet helt andre steder. Vi havde indført en skat på aktiehandel,
justeret ejendomsskatterne samt hævet afgifterne på tobak. Det havde givet Danmark i
omegnen af 15 mia. kr., som vi primært havde målrettet den grønne omstilling,” siger
Josephine Fock.
Ifølge Alternativets finansordfører udtrykker regeringens forslag til en finanslov en
idéfattighed, der skyldes ét klart forhold:
”Det grundlæggende problem er, at regeringen fortsat tænker inden for det meget rigide og
fastlåste system, som Anders Fogh Rasmussen med skattestoppet trak ned over enhver
efterfølgende finanslov. Det har gjort finanslovene til en rituel stammedans om den samme
gamle pengekiste, og det er tydeligt, at Christiansborg ikke er i stand til at tænke nyt,”
siger hun og fortsætter:
”Derfor tager vi i Alternativet nu initiativ til at få befolkningens input til, hvordan deres
finanslov havde set ud. Vi vil over de næste dage crowdsource finansloven og tage imod
de bedste ideer og forslag til, hvordan Danmark for alvor melder sig ind i det grønne 21.
århundrede,” afslutter Josephine Fock.
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