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DF-krav til en borgerlig regering: 

En hjælpepakke, der for alvor kan mærkes, inden jul
 

Den 23. september 2022 indgik regeringen aftale med V, SF, RV, Ø, K, DD, Å og M om en midlertidig og frivillig 
indefrysningsordning for en del af husholdningernes og virksomhedernes udgifter til el, gas og fjernvarme 
(vinterhjælp).  
 

DF valgte at stå uden for aftalen om vinterhjælp.  Selvom DF deler de bekymringer, der ligger til grund for aftalen, og 
er glade for, at elafgiften midlertidigt sænkes, mener vi ikke, at den foreslåede ordning hjælper meget i den situation, 
danskerne og virksomheder befinder sig i. 
 

På grund af situationens alvor med energikrise og høj inflation føler DF sig nødtaget til at stille et klart krav til en 
kommende, borgerlig statsminister. DF’s krav er, at der inden jul vedtages en hjælpepakke til danskerne, der gør en 
reel forskel denne vinter. Med andre ord kommer DF ikke til at pege på hverken Jakob Ellemann-Jensen eller Søren 
Pape Poulsen, medmindre de sætter sig i spidsen for en langt mere ambitiøs hjælpepakke, som hjælper danskerne 
substantielt inden jul. 
 

DF foreslår i den forbindelse, at en hjælpepakke bør indeholde følgende tiltag, der alle er midlertidige som følge af 
den aktuelle krise og som derfor kan finansieres inden for det overskud på hhv. moms (18 mia. kr. i 2022 ) og PAL-
beskatningen (50 mia. kr. i 2021 ), staten har haft i forrige og indeværende år: 

1.  Elafgiften og -tarifferne skal nedsættes allerede fra 1. december 2022. 

DF er positive over for, at elafgiften sænkes. DF bemærker dog, at en sænkning af elafgiften som foreslået først vil få 
konsekvenser for danskerne i starten af 2. kvartal af 2023, hvor mange skal betale den første elregning i 2023. Hertil 
kommer, at mange netop nu modtager meldinger om, at taksten på transport af el stiger til det dobbelte. Der er tale 
om en stigning, der er højere, end det elafgiften foreslås sænket med. 
 

På den baggrund ønsker DF, at elafgiften sættes ned med virkning allerede fra 1. december 2022, og at der ses på en 
nedsættelse af eltarifferne, således at familier kan have julelys tændt og varm julehygge uden at skulle bekymre sig 
om eksorbitante el- og varmeregninger. 

2. Der skal tildeles en ekstra, skattefri julecheck på 2000 kr. til folkepensionister. 

Julen er i forvejen en svær tid for mange ældre, der ikke har råd til julegaver, julearrangementer og diverse andre 
juleudgifter. Med den høje inflation står mange ældre i en endnu mere presset situation.  
 

DF foreslår på den baggrund, at der gives en særlig julecheck på 2000 kr. til alle, der modtager fuld folkepension 
(grundbeløbet). Julechecken skal gå til alle, der er berettiget til ældrechecken, dvs. ældre der kun har en lille eller 
ingen indtægt ud over folkepensionen. 
 

3. Afgiften på gas og fyringsolie skal fjernes.

I DF er vi meget kritiske over for, at aftalen om vinterhjælp ikke gør noget for de husstande med gasfyr, der er hårdt 
presset i lyset af de store prisstigninger på særligt gas. Disse familier bliver fuldstændig overset og får ingen hjælp nu 
og her, selvom de bliver mødt med ubetalelige regninger på mange tusinde kroner. DF foreslår på den baggrund, at 
afgiften på gas og fyringsolie fjernes midlertidigt med virkning fra 1. december 2022. 
 

4. Indefrysningsordningen skal gøres rentefri.

I DF er vi fortørnede over den måde, indefrysningsordningen er skruet sammen på. Den foreslåede ordning vil 
gældsætte husstande og virksomheder, der ikke har råd til at betale for de store prisstigninger, til en høj rente. 
 

I DF ønsker vi ikke, at staten skal profitere gennem en indefrysningsordning, og at mange husstande og 
virksomheder skal afskrækkes fra at benytte sig af indefrysningsordningen. DF foreslår på den baggrund at gøre 
indefrysningsordningen rente- og udgiftsfri. 
 



5. Kørselsfradrag og kørepenge skal forhøjes til det niveau, de nye benzin- og dieselpriser udgør. 

Energi- og inflationskrisen gør vilkårene svære for dem, der vælger en hverdag med længere til byen og 
arbejdspladsen. I DF mener vi, at det trods energi- og inflationskrisen skal være muligt at leve i provinsen, så 
forskellen mellem land og by ikke accelereres under krisen. 
 

En forhøjelse af kørselsfradraget vil sikre, at det trods de stigende benzin- og dieselpriser fortsat er muligt at få 
enderne til at mødes uden for de store byer. På den baggrund foreslår DF, at kørselsfradraget og kørepengene i hele 
landet forhøjes til det niveau, de nye benzin- og dieselpriser udgør. 

6. Førtids- og folkepensionen skal prisreguleres pr. 1. december 2022.

De store prisstigninger presser især mange ældre hårdt, da de skiller sig ud ved, at de har forladt arbejdsmarkedet og 
ikke kan arbejde flere timer mere om ugen for at kompensere for stigningerne. 
 

Samtid forventes staten at tjene 18 mia. kr. på prisstigningerne via moms mv. i 2022. 
 

Derfor ønsker DF, at førtids- og folkepensionen ikke udhules af de voldsomme prisstigninger, og foreslår, at ydelserne 
i stedet prisreguleres med virkning pr. 1. december 2022 (evt. med tilbagevirkende kraft). 
 

7. Der skal tilføres 100 mio. kr. ekstra til julehjælpen.

Regeringen har den 28. september 2022 sammen med et bredt politisk flertal indgået en aftale om at give 15 mio. 
kr. til julehjælp i 2022 til udsatte familier.  Men det er slet ikke til strækkeligt. Som tingene står, forventes der at være 
et ekstraordinært stort antal ansøgninger om julehjælp fra samfundets udsatte hos de organisationer, der uddeler 
julehjælpen. 
 

DF mener derfor, at der behov for yderligere tiltag til de økonomisk klemte børnefamilier, der ikke har råd til at holde 
jul med mad og gaver. Af den grund ønsker DF at tilføre yderligere 100 mio. kr. ekstra til julehjælpen. 
 

8. Fødevaremomsen skal sænkes hurtigst muligt. 

Danskerne oplever for tiden det største tab i deres realløn i nyere tid, og især inflationen på fødevarer gør det svært 
at få enderne til at mødes for mange danskere. På den baggrund foreslår DF, at fødevaremomsen halveres, dvs. 
nedsat fra 25 til 12,5 pct. (svarende til en nedsættelse på 12,5 procentpoint). 
 

Et sådant forslag forventes at ville medføre et umiddelbart mindreprovenu for staten på ca. 10. mia. kr.  
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