Dansk Folkeparti
Økonomipapir – oversigt
Herunder redegøres i hovedtræk for Dansk Folkepartis økonomiske politik frem til 2020. Det
gennemgås således, hvor mange penge der er til rådighed for offentlig vækst i årene 2016 –
2020 og hvordan Dansk Folkeparti ligeledes i hovedtræk ønsker disse penge fordelt på
hovedområder indenfor velfærdssamfundet.
Med den økonomiske politik, der er ført, er der skabt et økonomisk råderum frem til 2020 på
39 mia. kr. jf. også regeringens valgkamp-oplæg. Det bemærkes, at ca. 90 pct. af dette
råderum er skabt via beslutninger før regeringsskiftet i 2011 og at DF således har større andel
i skabelsen af dette råderum end eksempelvis Socialdemokratiet. Disse 39 mia. kr. (grundet
"teknik" ikke 40, som det ellers giver) fordeler sig således:
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Herudover ønsker Dansk Folkeparti at fastholde det nuværende niveau for selskabsskatten på
23,5 procent, efter at selskabsskatten er blevet sat ned to gange. Da det er planlagt, at
selskabsskatten til næste år sættes ned til 22, giver en fastholdelse af det nuværende niveau
et provenu på godt 1 mia. kr. pr. år frem til 2020.
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Udviklingsbistanden er for Danmarks vedkommende et godt stykke over det niveau på 0,7
procent, som FN har fastsat som mål for i-landene at yde. Hvis vi sænker niveauet til de 0,7
procent af BNI, vil Danmark fortsat være blandt de 5 lande i verden, der yder mest til folk i
nød, men vi vil samtidig kunne frigøre over 2,7 mia. kr. til bedre sygehus-forhold og bedre
forhold for de ældre her i landet.
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Dansk Folkeparti ønsker asylpolitikken helt omlagt. Vi skal i Danmark have skilt flygtninge- og
indvandrerpolitikken ad igen. Det vil på sigt spare mange ressourcer. Regeringen forventer
således selv, at der i år er udgifter til asyl, familiesammenføring m.v. for 6,3 mia. kr. mere end
de tilsvarende udgifter i 2011, da Helle Thorning-Schmidt tiltrådte.
Der er således rigtig mange penge at spare med en omlægning. Men her medregnes alene de
direkte besparelser på at føre de større ændringer, der er lavet, tilbage til 2011-niveau.
Hermed spares over 1 mia. kr. årligt. Den reelle besparelse vil være langt større.
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Med alene disse initiativer frigøres herefter til nye initiativer

5
63,9 mia. kr.

Råderummets anvendelse:
Dansk Folkeparti ønsker at fremtidssikre vores velfærdssamfund. Der bliver de kommende år
flere ældre – mange sunde og raske – men også flere, der kræver pleje og værdig omsorg.
Det skal vi kunne håndtere.
Sundhedsområdet skal også prioriteres, så overbelægning på sygehusene bekæmpes og
patienterne får bedre behandling. Bl.a. skal det sikres, at der også fremover er den rigtige
medicin til vores syge medborgere.
Der har de seneste år været utryghed omkring dagpengeområdet. Vi foreslår at halvere
genoptjeningskravet og dermed skabe større incitament for ledige i at søge også
korterevarende jobs og sæsonarbejde, som i dag besættes med østeuropæisk arbejdskraft.
Vi skal fortsat sikre vækst og arbejdspladser i Danmark. Der skal løbende tages stilling til nye
vækstinitiativer, som der også skal være plads til. Dette indgår bl.a. i rammen til senere
udmøntning.
Politiet skal sikres ordentlige arbejdsforhold. Vi er dybt afhængige af, at politiet kan sikre
tryghed, men det kræver bedre vilkår. Dette skal der også sættes ressourcer af til.
Overordnet foreslår vi, at råderummet på 63,9 mia. kr. frem til 2020 fordeles på følgende
måde:
Sundhedsområdet samt ældreområdet

25 mia. kr.

Børn og unge – herunder bedre forebyggelse

10 mia. kr.

Retsområdet – politi og grænsekontrol

5 mia. kr.

Socialområdet – større indsats for udsatte

4 mia. kr.

Initiativer til at sikre et Danmark i bedre balance

4 mia. kr.

Initiativer til et bedre forsvar

3 mia. kr.

Ramme til senere udmøntning

12,9 mia. kr.

Den nuværende regering gjorde meget ud af – da den kom til magten – at den ville
administrere efter et forsigtighedsprincip. Pengene ville ikke blive brugt, før de var til rådighed.
Det har regeringen dog forsømt at følge og de senere år alene fået økonomien til at hænge
sammen ved at fremskynde danskernes skattebetalinger fra pensionsordningerne. Således er
der i 2013, 2014 og forventet her i 2015 kommet ca. 105 mia. kr i statskassen som følge af
pensionsomlægninger. Penge som ellers skulle være kommet i statskassen, når danskerne
går på pension og får pengene udbetalt.
Dermed har regeringen gjort det sværere at få økonomien til at hænge sammen på sigt. Det
såkaldte ”hængekøjeproblem” er blevet større.
Denne måde at bruge pengene fra ”børneværelset” på må stoppe.

