Dansk Folkepartis overordnede ønsker til finansloven 2015
Indledning:
Regeringen fremsatte den 26. august forslaget til finansloven for 2015. I forbindelse med
præsentationen af finanslovsforslaget sagde finansminister Bjarne Corydon at ”væksten er ved at
indfinde sig i Danmark, og fremtiden ser mindre slem ud end tidligere”. Samtidig løftede han sløret
for, at regeringen agter at prioritere velfærden i 2015 ved at lade det offentlige forbrug vokse med
0,8 procent i 2015 svarende til ca. 4 mia. kr. Et velfærdsløft som Dansk Folkeparti hilser
velkommen. Vores målsætning frem mod 2020 er at sikre et løft i det offentlige forbrug årligt på
netop 0,8 pct, så kernevelfærden på eksempelvis ældreområdet og sygehusområdet prioriteres.
Men at regeringen lige præcis kommer med det såkaldte "velfærdsløft" i det sidste
finanslovsforslag før et valg, taler sit tydelige sprog. Samtidig må det bekymre, at Danmarks
Statistik blot tre dage efter finanslovforslagets offentliggørelse fremlagde en opgørelse over
udviklingen i BNP, som var negativ i 2. kvartal af 2014 og dermed står i kontrast til den optimisme,
regeringen meldte ud i forbindelse med præsentationen af sit finanslovsforslag. Regeringen har
flere gange de seneste år været alt for optimistisk med skønnet for væksten i Danmark og har
efterfølgende måttet nedjustere gang på gang. Det skaber tvivl om regeringens styring af dansk
økonomi?
Mange danskere er også i tvivl om regeringens håndtering af dagpengeområdet. Det er
efterhånden en kendt sag, at de oprindelige forudsætninger - da dagpengereformen blev lavet ikke har holdt stik. Flere danskere end ventet er faldet ud af dagpengesystemet og flere end
ventet står derfor i en usikker situation. Det skaber naturligt nok utryghed - også hos mange der
frygter at miste arbejdet. Dansk Folkeparti har derfor foreslået, at perioden for at genoptjene
dagpenge halveres i 2015 og 2016, indtil Dagpengekommissionen har fremlagt deres bud på et
fremtidigt dagpengesystem. Dette for at give disse personer en udstrakt hånd i en tid, hvor
konjunkturerne fortsat er usikre. Dette forslag kan finansieres af den reserve, regeringen har afsat
på finansloven i 2015 til yderligere initiativer.
Herudover foreslår vi bl.a. en ”velfærdspakke” til 2,5 mia. kr, som konkret skal styrke
ældreområdet og sygehusene markant. Pengene findes ved at nedsætte udviklingsbistanden til 0,7
procent af BNI. Mange steder har man nedprioriteret ældreområdet. Det betyder, at selvom
regeringen ofte har fremhævet, at der i år er afsat 1 mia. kr. ekstra til ældreområdet, kan det ses
af kommunernes forventede forbrug i 2014, at der spares mere, end der tilføres.
Så selvom der de seneste år er skåret over 5 mio. hjemmehjælpstimer væk - og det var én af
grundene til, at man afsatte flere midler til ældreområdet i 2014 - vil der i 2014 være tale om, at
der netto bliver færre penge til ældreområdet i forhold til 2013. Det holder ikke!
Ligeledes vil vi afsætte en ekstra milliard til sundhedsområdet som en varig ekstra-bevilling. Der er
desværre ofte historier om overbelægning på sygehusene - og vi ved, at antallet af fejl på
sygehusene vokser, når der er overbelægning. Det er også en uværdig situation, når patienter skal
ligge på gangene. Der nedlægges for mange sygehussenge i forhold til behovet. Samtidig ønsker vi,
at de nye supersygehuse bygges med produktionskøkkener. Lige nu bygges kun 2 ud af 6

supersygehuse med eget køkken. Vi ved nemlig også, at patienter bliver hurtigere raske, når de
sikres ernæringsrigtig og velsmagende mad.
Endeligt ønsker vi at afsætte 500 mio. kr. målrettet retsområdet. Der er et klart behov for en
større indsats i forhold til kriminalitet - bl.a. indbrud - og kontrol ved grænser og i lufthavne m.v.
Herudover skal Told/Skats indsats styrkes.
Dansk Folkepartis finanslovsoplæg indeholder også et forslag om at videreføre BoligJobOrdningen
i 2015. Regeringen har i sit forslag valgt at stoppe denne ellers succesrige, vækstskabende
fradragsordning i 2014. Dette til trods for at initiativet alene sidste år forventes at have skabt
næsten 5000 arbejdspladser. Skal væksten i Danmark op i højere gear, skal det private forbrug ikke
dæmpes. Tværtimod. Derfor virker det ikke gennemtænkt at afskaffe BoligJobOrdningen i 2015,
hvor der netop er en risiko for, at vi mister et ellers begyndende opsving.

Konkret foreslår DF følgende:

DFs FFL-ønsker

Initiativer

Sundhedspulje –herunder midler til at modvirke
overbelægning og til nye produktionskøkkener
En ”ægte ældremilliard”
”Lov og orden-pulje” –herunder midler til flere
betjente og pulje til mere indsats i Told og Skat
Pulje til socialt udsatte
Videreførelse af BoligJobOrdningen

1 mia. kr.

Ramme til justeringer på dagpengeområdet
Pulje til yderområder
Kulturpulje
Oprettelse af asylcentre i asylansøgeres
nærområder mv.

700 mio. kr.
150 mio. kr
50 mio. kr.
100 mio. kr.

Restbeløb til senere udmøntning
Udmøntning af reserver på FFL 15

200 mio. kr

Udviklingsbistanden sænkes til 0,7 pct af BNI
Besparelser på udlændingeområdet
Reduktion i statens brug af konsulenter
Initiativer i alt
Finansiering i alt

Finansiering

1 mia. kr.
500 mio. kr.
250 mio. kr.
1 ,375 mia. kr.

1,85 mia. kr.
2,59 mia. kr.
1 mia. kr.
500 mio. kr.
5,325 mia. kr
5,94 mia. kr*.

*Vores finanslovsoplæg er som illustreret ovenfor fuldt finansieret. Vi kan i øvrigt anvise yderligere
finansiering ved at fastfryse selskabsskatten på niveauet for 2014.

