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Der er gode takter i Finansloven. Men der er desværre 
kun tale om små gode takter. 
 

 

Det glæder Alternativet, at SF og Enhedslisten sammen med Regeringen har sat en mere solidarisk, 

miljømæssig og retfærdig tone i årets finanslovsaftale. Det gælder ikke mindst på miljøområdet, hvor 

regeringen og dets støttepartier har afsat 1.6 mia. kroner til grøn omstilling, dog er halvdelen øremærket 

til en letbane i Aalborg.  

 

Ligeledes er det glædeligt, at man gør op med den gensidig forsørgerpligt og indførelsen af en ny kontant 

ydelse for de mennesker, der falder ud af dagpengesystemet og arbejdsmarkedsydelsen.  

 

Men der er vel at mærke kun tale om små gode takter, mener Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, 

som havde forventet noget mere af en centrum-venstre-finanslov.  

 

Han siger: ”Det er klart, at regeringen og dets støttepartier er glade i dag. Og de skal også have ros, for 

det er der grund til at rose dem for. Men vi skal altså huske på, at der kun bliver flyttet rundt på ca. en 

procent af det samlede statsbudget. Derfor løser denne finanslov kun nogle få af de særdeles 

påtrængende problemer i det danske samfund. Men det er selvfølgelig bedre end hvis regeringen ikke 

gjorde noget. Især sammenlignet med det oppositionen har foreslået.” 

 

Josephine Fock, Alternativets finans- og økonomiordfører siger:  

 

”Jeg glæder mig over at der er afsat 1.6 mia til grøn omstilling. Men ærgerlig over, at en afgiftsfritagelse for 

elbiler og en øgning af energiforskningsmidlerne ikke er med. Det er godt, at den gensidige forsørgelsespligt for 

samlevende kontanthjælpsmodtagere er afskaffet. Og at der er indført en midlertidig ydelse på 

kontanthjælpsniveau for folk, der har opbrugt deres ret til dagpenge og arbejdsmarkedsydelse. Jeg havde dog 

gerne set, at ændringen var sket i arbejdsmarkedssystemet og ikke i kontanthjælpssystemet. Jeg er også glad 

for den styrkede indsats mod social dumping og at fagforeningsfradraget er hævet. Men en egentlig ændring af 

vores samfund frem imod et bæredygtigt samfund og en egentlig omstilling af Danmark kræver meget mere 

end en finanslov.” 
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