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Det danske velfærdssamfund er én af 
verdens bedste opfindelser. Med en stærk 
offentlig sektor, er vi som borgere i Dan-
mark sikret fri og lige adgang til sundhed, 
uddannelse, infrastruktur og omsorg igen-
nem hele livet. 

Vi er sikret tryghed, fordi vi ved, at den 
offentlige sektor griber os, hvis vi mister 
arbejdet eller bliver syge. Den offentlige 
sektor er forudsætningen for, at vi hver 
dag kan gå på arbejde med ro i sindet, 
velvidende at kompetente pædagoger, 
lærere, læger, portører og plejepersonale 
drager omsorg for vores børn, ældre og 
syge, mens vi er på arbejde. Det gør Dan-
mark til et af de mest produktive, lige og 
trygge lande i verden.

Men velfærden er under pres i disse år. 
Befolkningen vokser. Der kommer flere 
børn og ældre. Hvis vi skal kunne bevare 
den velfærd, som vi har i dag, skal vi derfor 
tilføre flere penge til den offentlige service. 

Samtidig har nogle partier på Christi-
ansborg et ønske om at sænke skatterne. 

Men vi har ikke råd til både at finansiere 
velfærden og til at dele skattelettelser ud. 
Pengene kan ikke bruges to gange. Der 
skal derfor træffes et valg: Velfærd eller 
skattelettelser?

Fagbevægelsens Hovedorganisation 
opfordrer folketingets partier til at indgå 
en pagt om velfærden. En pagt, som stil-
ler dét konkrete krav til politikerne om at 
reservere penge til, at økonomien i den 
offentlige sektor som absolut minimum 
følger med den demografiske udvikling, 
samt at skattekontrollen styrkes, så vel-
færden kan udvikles. Jeg mener ikke, vi 
har råd til at lade være. 

Fagbevægelsens opfordring til politi-
kerne bakkes op af danskerne. 4 ud af 5 
danskere ønsker som minimum, at vel- 
færden skal opretholdes. 

På de følgende sider præsenterer vi fire 
konkrete forslag til, hvordan vi fremadret-
tet kan sikre bedre økonomiske rammer 
for at opretholde og udvikle vores fælles 
velfærd.

Forord

På vegne af  
Fagbevægelsens Hovedorganisation

 
 

 
Lizette Risgaard, formand.
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I Danmark er velfærd et universelt gode, 
der i høj grad påvirker danskernes mulig-
heder i livet og tryghed i hverdagen. For 
mange er en høj grad af velfærd vigtig 
for at kunne forene arbejdsliv og familie-
liv, som vi gør i dag. Uden velfungerende 
børnehaver, folkeskoler og plejehjem 
ville det være vanskeligt for mange af os 
at leve det liv, som vi gør i dag.  

Velfærd er derfor et emne, som de 
fleste danskere har en holdning og for-
ventning til. Derfor står velfærd også højt 
på den politiske dagsorden, hvor der hele 
tiden skal prioriteres i, hvor, hvordan og 
hvor mange penge, vi bruger på velfærd.

Udbredt forventning  
om forringelser i kvaliteten
Der er i øjeblikket en udbredt forvent-
ning i befolkningen om, at kvaliteten af 
velfærden vil falde i de kommende år, jf. 
figur 1.

Lige over hver tredje dansker forven-
ter samme kvalitet i velfærdstilbuddene 
om fem år, mens 44 pct. af danskerne 
forventer en forringet kvalitet. Blot én ud 
af 5 forventer en højere kvalitet i velfær-
den om fem år.

Danskerne vælger velfærd 
frem for skattelettelser

Anm.: Undersøgelsen baserer sig på 2.969 responden-
ter i aldersgruppen 16 til 74 år. Se boks 1 for 
yderligere information om undersøgelsen.

Kilde: FH’s survey om velfærd og ulighed 2019.

Figur 1. Forventer du, at kvaliteten af de 
offentlige velfærdstilbud vil være højere, 
den samme eller lavere om fem år?
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Boks 1. FH’s survey om velfærd og 
ulighed 2019

FH har undersøgt danskernes hold-
ninger til velfærd og ulighed vha. 
Danmarks Statistiks omnibusunder-
søgelse. Omnibusundersøgelsen er 
månedlige spørgeskemaundersø-
gelser, som et repræsentativt udsnit 
af befolkningen i alderen 16 til 74 år 
udvælges til at besvare. Samlet set 
blev 2.969 personer interviewet i 
månederne november 2018, decem-
ber 2018 og januar 2019. Besvarel-
serne er vægtet for at korrigere for 
eventuelle skævheder i populationen.

Besvarelserne er koblet til Danmarks 
Statistiks registerdata, hvilket giver 
mulighed for at zoome ind på ind-
komstgrupper i befolkningen. Det gi-
ver en høj datakvalitet, fordi respon-
denternes indkomstniveau er baseret 
på faktisk data og ikke spørgsmål.
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Forventningen om kvalitetsforringelser er 
særligt udbredt blandt den midaldrende 
og ældre del af befolkningen. I gruppen 
over 30 år forventer omkring halvdelen 
en lavere kvalitet i velfærden, jf. figur 2. 
De 16-19 årige har en mere optimistisk 
forventning til kvaliteten i velfærden. 

Blandt de danskere, som forventer la-
vere kvalitet i velfærden angiver 9 ud af 
10, at forventningen er forbundet med en 
bekymring i enten nogen, høj eller meget 
høj grad, jf. figur 3.

Velfærd frem for skattelettelser
Et markant flertal af danskerne ønsker 
mere velfærd frem for lavere skatter. Til 
spørgsmålet om, hvad et eventuelt over-
skud i dansk økonomi skulle bruges til, 
svarer 2 ud af 3 danskere velfærd, mens 
kun hver fjerde peger på lavere skat, jf. 
figur 4.

Tendensen gør sig gældende på tværs 
af indkomstgrupper. Når man deler be-
folkningen op i deciler – dvs. 10 lige 

Anm.: Undersøgelsen baserer sig på 2.969 respondenter i aldersgruppen 16 til 74 år. Se boks 1 for yderligere 
information om undersøgelsen.

Kilde: FH’s survey om velfærd og ulighed 2019.

Figur 2. Forventer du, at kvaliteten af de offentlige velfærdstilbud vil være højere, den 
samme eller lavere om fem år? Fordelt på aldersgrupper.
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Anm.: De 1.351 respondenter, der svarede ”lavere 
kvalitet” i spørgsmålet fra figur 1, har svaret på 
dette spørgsmål. Se boks 1 for yderligere infor-
mation om undersøgelsen.

Kilde: FH’s survey om velfærd og ulighed 2019.

Figur 3. I hvilken grad bekymrer det dig, 
at kvaliteten af offentlige velfærdstilbud 
forventeligt vil blive lavere?
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7Anm.: Undersøgelsen baserer sig på 2.969 respondenter i aldersgruppen 16 til 74 år. Se boks 1 for yderligere 
information om undersøgelsen.

Kilde: FH’s survey om velfærd og ulighed 2019.

Figur 5. Forestil dig, at der er et økonomisk overskud i Danmarks økonomi. Hvad synes 
du, at pengene bør bruges til? Fordelt på indkomstgrupper
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Anm.: Undersøgelsen baserer sig på 2.969 responden-
ter i aldersgruppen 16 til 74 år. Se boks 1 for 
yderligere information om undersøgelsen.

Kilde: FH’s survey om velfærd og ulighed 2019.

Figur 4. Forestil dig, at der er et øko-
nomisk overskud i Danmarks økonomi. 
Hvad synes du, at pengene bør bruges 
til?
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store grupper, hvor befolkningen er ind-
delt efter indkomstniveau – svarer over 
halvdelen i alle indkomstgrupper, at et 

eventuelt overskud ville skulle bruges på 
mere velfærd, jf. figur 5.

I de lavere indkomstlag er der en 
større andel, som ikke forholder sig til 
spørgsmålet. På tværs af alle indkomst-
grupper varierer andelen, der ønsker, 
at overskuddet skal anvendes på lavere 
skat, mellem 22 og 40 pct. Fælles for alle 
indkomstgrupperne er, at andelen, som 
ønsker at prioritere mere velfærd er den 
klart største.  

4 ud af 5 vil som minimum  
opretholde kvaliteten
Helt grundlæggende er der en markant 
overvægt af personer, der mener, at vel-
færden som minimum skal opretholdes. 
Velfærdens kvalitet afhænger af skatter-
nes størrelse, og derfor skal velfærden og 
skatteniveauet naturligvis ses i sammen-
hæng.

Kun 9 pct. af danskerne ønsker at be-
tale lavere skatter og mindske kvaliteten 
af de offentlige velfærdstilbud, jf. figur 6.

46 pct. svarer, at de ønsker at beholde 
det nuværende niveau for skatter og of-
fentlige velfærdstilbud. 
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Ca. hver tredje dansker er villig til at 
betale højere skatter og øge kvaliteten af 
velfærden. Således ønsker 4 ud af 5 (78 
pct.) danskere, at kvaliteten af velfærden 
som minimum opretholdes.

Anm.: Undersøgelsen baserer sig på 2.969 respondenter i aldersgruppen 16 til 74 år. Se boks 1 for yderligere 
information om undersøgelsen.

Kilde: FH’s survey om velfærd og ulighed 2019.

Figur 6. Danskernes holdning til skatten og velfærd
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Historisk befolknings-
vækst presser velfærden

Det danske velfærdssamfund står i de 
kommende år over for en historisk udfor-
dring. Det skyldes, at befolkningen vokser: 
Vi bliver flere unge, flere i den erhvervsak-
tive alder og ikke mindst flere ældre. 

Det giver et stort pres på alle de vel-
færdsinstitutioner, hvor de ansatte alle-
rede i dag må løbe stærkt for at sikre en 
ordentlig omsorg, uddannelse, pleje osv. 

Befolkningen forventes at vokse med 
næsten 170.000 personer frem mod 2025, 
jf. figur 7. Der kommer 16.000 flere børn, 
der bruger dagtilbud og skoler, samt 
næsten 30.000 flere i den erhvervsaktive 
alder, der benytter sig af fx sundheds-
væsenet. Og der kommer 122.000 flere 

ældre, der fx bruger sundhedsvæsenet og 
ældreplejen. 

Hvad koster det at  
lade velfærden følge med?
Den store tilvækst i befolkningen stiller 
store krav til den offentlige sektor, som 
dagligt leverer velfærden. Når befolk-
ningen vokser, kommer der flere ”kun-
der i butikken”, og det kan naturligvis 
mærkes i landets daginstitutioner, på ud-
dannelsesstederne, i sundhedssektoren, 
ældreplejen osv.

For at give en indikation på, hvad det 
koster at vedligeholde kvaliteten pr. bru-
ger, når befolkningen ændrer sig, bereg-

Anm.: Figuren viser, hvor meget befolkningen forventes at vokse fra 2019 til 2025 fordelt på de tre aldersgrupper.
Kilde: Danmarks Statistik og FH’s beregninger.

Figur 7. Befolkningstilvækst frem mod 2025
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ner Finansministeriet løbende det såkald-
te ”demografiske træk”, jf. boks 2.

Ifølge Finansministeriets beregning af 
det demografiske træk skal det offentlige 
forbrug vokse med mellem 0,6 og 0,7 pct. 
om året, hvis velfærden skal kunne følge 
med. Beregningen afhænger dog af, hvil-
ke antagelser man lægger til grund for 

udviklingen i befolkningens overordnede 
sundhed.

Finansministeriet antager i deres be-
regning, at befolkningen vil blive sun-
dere fremadrettet i form af ”delvis sund 
aldring”. Når denne betragtning lægges 
til grund for beregningen, skal det of-
fentlige forbrug vokse med ca. 20 mia. 

Anm.:  Opgjort i 2019-niveau.
Kilde:   Svar på FIU spm. 103 af 14. december 2018.

Figur 8. Det demografiske træk frem mod 2025
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Boks 2. Definition af det demografiske træk og neutral udvikling 

Det demografiske træk er et beregningsteknisk mål for størrelsen af det offentlige 
forbrug, som befolkningsudviklingen isoleret set medfører, når den reale udgift pr. 
bruger fastholdes (korrigeret for delvis sund aldring), og når antallet af brugere i hver 
aldersgruppe følger befolkningsudviklingen.

Beregningen af det demografiske træk tager udgangspunkt i opgørelsen af udgifter 
fordelt på fem hovedområder af det offentlige forbrug. De fire første hovedområder 
er undervisning, sundhedsvæsenet (medicin, hospitaler, plejehjem), social beskyttelse 
(daginstitutioner og hjemmehjælp) samt fritid og kultur. Disse fire områder betegnes 
samlet set som individuelt offentligt forbrug. Det femte hovedområde er kollektivt 
offentligt forbrug, herunder forsvar, politi, centraladministration mv. Det kollektive 
offentlige forbrug antages at stige i takt med lønudvikling og befolkningens størrelse.
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kr. frem mod 2025 for bare at opretholde 
velfærden pr. bruger, jf. figur 8.

Set over en relativ kort årrække er 
det imidlertid tvivlsomt om – og i hvor 
høj grad – sund aldring letter det opga-
vepres, der følger med den voksende 
befolkning. En ny rapport fra Sundheds-
styrelsen konkluderer for eksempel, at 
ældres generelle helbred ikke er blevet 
bedre siden 2010.1

I forhold til planlægningen af det 
ressourcemæssige behov, bør der derfor 
ikke indregnes eventuelle effekter af 
sund aldring. Hvis disse effekter alligevel 
skulle vise sig, bør besparelsen anvendes 
til et kvalitetsløft af velfærden. Det er for 
usikkert at indregne en mulig besparelse 
på forhånd.

Når der ikke indregnes sund aldring, 
skal det offentlige forbrug vokse med 15 
mia. kr. i den kommende valgperiode 
(frem mod 2023) og knap 23 mia. kr. frem 
mod 2025, hvis det nuværende serviceni-
veau skal opretholdes.

Sunde offentlige finanser giver  
plads til at prioritere velfærden
Det finanspolitiske råderum har stor be-
tydning for det politisk-økonomiske ma-
nøvrerum for enhver siddende regering. 
Det beregnes løbende ud fra en forud-
sætning om strukturel balance mellem 
udgifter og indtægter inden for en relativ 
kort tidshorisont. I øjeblikket beregner 
Finansministeriet det finanspolitiske rå-
derum med en sigtelinje frem mod 2025.

Det finanspolitiske råderum udgør iføl-
ge Danmarks Konvergensprogram 2019 
i alt 24½ mia. kr. frem mod 2025. Det be-
tyder i praksis, at man kan regulere det 
offentlige forbrug med det demografiske 
træk, uden at det er nødvendigt at hæve 
skatterne.

Indeholdt i disse godt 24½ mia. kr. er 
dog reserveret midler til forsvarsforliget 
og en reserve til sikring af gode ramme-
betingelser for dansk erhvervsliv.  

1)  Sundhedsstyrelsen: ”Ældres sundhed og trivsel – ældreprofilen 2019”, januar 2019.
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Forslag 1: 

Basisregulering af  
det offentlige forbrug
I de kommende år sker der markante 
forskydninger i befolkningen. Ifølge Fi-
nansministeriets opgørelser medfører det 
et demografisk træk på knap 0,7 pct. om 
året i gennemsnit frem mod 2025. Det 
skyldes især et kraftigt voksende antal 
ældre, men også at gruppen af børn og 
erhvervsaktive stiger i de kommende år.

Den voksende befolkning og ændrin-
gen i befolkningssammensætningen læg-
ger et stort pres på den offentlige service. 
Uden flere midler til offentligt forbrug 
kan vi forvente markante forringelser i 
serviceniveauet. Udgangspunktet bør 
derfor være en udvikling på minimum 
det demografiske træk, hvor der ikke er 
indregnet sund aldring.

Basisreguleringen på 15 mia. kr. er et 
absolut minimum for at sikre tilstrække-
lige økonomiske rammer, så den velfærd 
der leveres i kommuner, regioner og sta-

ten kan følge med befolkningspresset2. 
Ønsker politikerne at gennemføre for-
bedringer på specifikke områder, må de 
sikre, at basisreguleringen kan imøde-
kommes på andre områder. I den for-
bindelse er det afgørende, at der ved de 
kommende forhandlinger om økonomien 
i kommuner og regioner tages højde for 
det demografiske træk på de respektive 
områder. 

FH’s forslag  
om en velfærdspagt

2) Det demografiske træk beregnes løbende, og der kan derfor forekomme ændringer i ressourcebehovet. Det 
væsentlige i FH’s forslag er, at ressourcerne i udgangspunktet følger med demografien, så der ikke forekommer 
forringelser af velfærden. Derfor skal der også reserveres flere penge, hvis det demografiske træk uden indreg-
ning af sund aldring opjusteres.

FH foreslår
• En basisregulering af det of-

fentlige forbrug på 15 mia. kr. 
i den kommende valgperiode 
(2020-2023) og i alt 23 mia. 
kr. gradvist frem mod 2025, 
svarende til det demografiske 
træk uden indregning af sund 
aldring. 
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Forslag 2: 

Afskaffelse af råderummet  
og lancering af prioriteringsrummet
Det finanspolitiske råderum bliver ofte 
misforstået i den økonomiske debat. De 
fleste forbinder et råderum med frie mid-
ler eller et overskud. Men det er ikke 
tilfældet i denne sammenhæng.

Råderummet svarer til det beløb, 
som politikerne kan bruge på at sænke 
skatterne eller løfte velfærden under 
forudsætning af strukturel balance på de 
offentlige finanser i 2025. Grundforud-
sætningen for opgørelsen er imidlertid et 
uændret realt offentligt forbrug frem mod 
2025 – det, der blev døbt ”nulvækst” un-
der folketingsvalget i 2015.

I et år, hvor befolkningen vokser, in-
debærer nulvækst i det offentlige forbrug 
kvalitetsforringelser. For når der bliver 
færre ressourcer pr. bruger af velfærden, 
forringes den. Grundforudsætningen for 
beregningen af råderummet er altså for-
ringet velfærd.

Med en relancering af råderummet 
som et prioriteringsrum bliver det mere 
gennemskueligt, hvis fx skattelettelser 
finansieres på bekostning af velfærden.

En opgørelse af det nye prioriterings-
rum – hvor grundforløbet er det demo-
grafiske træk uden sund aldring – giver 
et negativt prioriteringsrum i de forestå-
ende år. Det hænger primært sammen 
med indfasningen af en række skattelet-
telser. I 2025 udgør prioriteringsrummet  
2 mia. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1. Demografisk træk og råderum

2020 2021 2022 2023 2024 2025

------------------------- Mia. kr. (2019-niveau) ---------------------------

Finanspolitisk råderum 1 ½ 2 ½ 7 ¾ 14 ½ 19 ¾ 24 ½

Demografisk træk uden 
sund aldring 3 ½ 7 ½ 10 ½ 14 ½ 18 ½ 22 ½

Prioriteringsrum -2 ½ -4 ½ -2 ¾ -½ 1 ¼ 2 ½  

Anm.: Prioriteringsrummet er opgjort som det nuværende finanspolitiske råderum fratrukket det demografiske 
træk uden indregning af sund aldring. 

Kilde:  Svar på FIU spm. 526 af 28. august 2018, Konvergensprogram 2019 og egne beregninger.

FH foreslår
• En afskaffelse af råderummet i 

sin nuværende form og opret-
telse af et nyt ”prioriterings-
rum”.

• Indførelse af nye principper 
for beregningen af priorite-
ringsrummet. Fremover skal 
det demografiske træk uden 
indregning af sund aldring 
udgøre grundforløbet for det 
offentlige forbrug i Finansmi-
nisteriets mellemfristede frem-
skrivning.
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Forslag 3:

Bedre budgetmæssige  
rammer for velfærden
Med vedtagelsen af budgetloven blev 
der indført et nyt udgiftspolitisk styrings-
system i form af udgiftslofter for stat, 
kommuner og regioner. Udgiftslofterne 
sætter en grænse for, hvor mange penge, 
der må bruges på drifts- og serviceudgif-
ter i kommuner, regioner og staten samt 
på de statslige udgifter til overførselsind-
komster. 

I tilknytning til budgetloven er vedta-
get et sanktionssystem, som skal sikre, at 
kommuner, regioner og stat overholder 
de aftalte og fastlagte økonomiske ram-
mer. 

Udgiftslofterne i budgetloven med det 
tilhørende sanktionssystem har skærpet 
kommunerne og regionernes fokus på at 
overholde økonomiaftalerne og budget-
terne.

Men sanktionssystemet har også be-
tydet, at kommunerne hvert år bruger 
færre penge på velfærd end planlagt af 
frygt for at blive ramt af sanktioner. Det 
er penge, som ender i kommunernes kas-
sebeholdning, da underforbruget ikke 
kan overføres til næste budgetår. Det har 
resulteret i, at kommunerne i perioden 
fra 2011 til 2017 samlet set har brugt 23 
mia. kr. mindre på velfærd end planlagt.

Det nuværende system kan også føre 
til andre former for uhensigtsmæssig 
økonomisk styring, hvor de afsatte midler 
ikke bruges optimalt. Sanktionssystemet 
kan bl.a. betyde, at man udskyder for-
brug, selvom der er et behov her og nu 
(fx ikke ansætter vikarer), fordi man er 
bange for, at der opstår uforudsete udgif-
ter senere på året, som så vil betyde, at 
man overskrider budgettet. Styringssy-
stemet kan også føre til såkaldt benzinaf-
brænding sidst i budgetåret. Det betyder, 
at man anvender midler på en anden 
måde, end man ville have gjort uden 
sanktionerne.

Dertil kommer, at de årlige udgifts-
lofter bremser en mere langsigtet øko-
nomisk planlægning i kommunerne og 
regionerne. Med de nuværende étårige 
budgetter kan kommuner blive tvunget 
til at opgive vigtige indsatser og investe-
ringer i mennesker, som er en udgift i de 
første år, men som på sigt giver bespa-
relser på budgetterne og mere kvalitet i 
ydelserne. 

Hvis budgetloven blev indrettet mere 
fleksibelt, vil det i højere grad være mu-
ligt at anvende de midler, som er afsat 
til velfærd – både fuldt ud og med større 
effekt.

FH foreslår
• Indførelse af flerårige budget-

ter med mulighed for overfør-
sel af forbrug mellem årene 
inden for budgetlovens fireåri-
ge udgiftsramme. 

• Tilpasning af sanktionssyste-
met så aftaleoverholdelse i 
økonomiaftalerne med kom-
muner og regioner sker inden 
for samme fireårige periode.
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Tabel 2. Nye veje til et større prioriteringsrum

2020 2021 2022 2023 2024 2025

----------------- Mia. kr. (2019-niveau) -----------------

Prioriteringsrum -2 ¼ -4 ½ -2 ¾ -½ 1 ¼ 2    

Nedbringelse af skattegab 2 ¼ 2 ¼ 2 ¼  2  ¼ 2 ½ 2 ½

Prioriteringsrum inkl. nedbringelse af skattegab 0 ¼  -2 ½ - ¾ 1 ½ 3 ¾ 4 ½  

Anm.: Nedbringelsen af skattegabet indgår som en effekt af oprustningen af skattekontrollen. Der er lagt et forsig-
tigt skøn ind svarende til halvdelen af, hvad beregningen fra konsulenthuset skønner.

Kilde:  Finansministeriet, Højbjerre Brauer Schultz (2017) og FH’s beregninger
.

Forslag 4: 

Initiativer til  
et større prioriteringsrum
Den offentlige velfærd bør udvikles i takt 
med den velstandsudvikling, der sker i 
den private sektor. Det indebærer, at det 
offentlige forbrug ikke blot skal følge 
demografien, men også tilføres midler til 
kvalitetsforbedringer.

De nuværende økonomiske forudsæt-
ninger giver som tidligere beskrevet ikke 
plads til at løfte det offentlige forbrug i et 
omfang, der er væsentligt højere end det 
demografiske træk.

For at skabe plads til et kvalitetsløft af 
det offentlige forbrug og andre relevante 
velfærdsinitiativer – herunder overfør-
selsindkomster som fx kontanthjælp og 
dagpenge – er det nødvendigt med initia-
tiver, der øger prioriteringsrummet. 

En af mulighederne er en oprustning 
af skattekontrollen, der skal sikre et stør-
re skatteprovenu.

Konsulenthuset Højbjerre Brauer 
Schultz har for det daværende LO, HK 
Stat og FSR – Danske Revisorer3 gennem-
ført en beregning, der viser, at en oprust-

ning af skattekontrollen på 1.000 ansatte 
vil kunne bringe skattegabet ned på 2 
pct., hvilket indbringer 4-5 mia. kr. mere 
i skatteindtægter årligt.

Oprustningen af skattevæsenet skøn-
nes ud fra et forsigtigt skøn at kunne for-
bedre de offentlige finanser med lidt over 
2 mia. kr. frem mod 2025, jf. tabel 2. Det 
vil løfte prioriteringsrummet til 4½ mia. 
kr. i 2025. Næste skridt er at finde yderli-
gere initiativer til at udvikle velfærden. 

FH foreslår
• Oprustning af skattekontrollen 

med 1.000 ansatte og ned-
bringelse af skattegabet.

• Tydeliggørelse af sammen-
hængen mellem kontrolindsat-
sen og de offentlige finanser. 
Helt konkret foreslår FH, at 
partierne bag en oprustning 
af kontrollen også får råderet 
over det merprovenu, der ind-
drives som følge heraf. 

3)  Se Højbjerre Brauer Schultz, 2017: ”Kontrolindsats, skattegab og offentlige finanser”.
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