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Beredskab: VLAK 2025-plan  

 

Resumé 

Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en 

oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 2 er en opdateret oversigt over udgifterne i Stol 

på Danmark og Bilag 3 beskriver kritikpunkter af regeringens 2025-plan 

 

Hovedbudskab: 

• Socialdemokratiet har tre klare prioriteringer for en 2025-plan. Vi skal prioritere opkvalificering, velfærd 

og vækst for at sikre et stærkt Danmark fremadrettet. Vi ønsker at løse Danmarks reelle udfordringer 

gennem bredt samarbejde, så vi sikrer danske arbejdspladser, vækst og velfærd.  

 

• Regeringen har i dag præsenteret gammel vin på gamle flasker: Dyre topskattelettelser, der skal betales af 

unge på SU, arbejdsløse og nedskæringer på velfærden hvert eneste år. Men regeringen løser ikke 

udfordringen for dansk økonomi. Danmark mangler kvalificeret arbejdskraft, og den udfordring 

besvarer regeringen ikke. 

 

Hovedbudskaber – Socialdemokratiets 2025-plan 

• Dansk økonomi er grundlæggende sund. Men Danmark har også udfordringer med lav 

produktivitetsvækst og mangel på kvalificeret arbejdskraft, som kræver politisk handling, hvis de danske 

virksomheder fremadrettet skal klare sig godt i den stigende globale konkurrence, og hvis vi også i 

fremtiden skal have råd til en god velfærd. Socialdemokratiet har tre klare prioriteringer for en 2025-plan 

o Vi skal investere i opkvalificering, så vi bliver klogere og klar til fremtidens jobs.  

o Vi skal investere i velfærd, så vores børn, syge og gammel får den omsorg, de fortjener.  

o Vi skal investere i erhvervslivet, så vi bliver rigere og sikrer arbejdspladser i fremtiden.  

 

• Skattelettelser finansieret af hårde arbejdsudbudsreformer, som regeringen foreslår, er ikke den rigtige 

medicin for dansk økonomi. Vi skal i stedet investere i opkvalificering, velfærd og vækst 

 

Hovedbudskaber – kritik af VLAK’s 2025-plan 

• Regeringens 2025-plan er gammel vin på gamle flasker. Dyre topskattelettelser, der skal betales af unge 

på SU, arbejdsløse og nedskæringer på velfærden hvert eneste år. Men regeringen løser ikke 

udfordringen for dansk økonomi. Danmark mangler kvalificeret arbejdskraft, og den udfordring 

besvarer regeringen ikke. 

 

• Regeringen lægger op til permanente nedskæringer i velfærden, mens der bruges penge af på 

topskattelettelser. Vi synes det er en helt forkert prioritering at gennemføre årlige besparelser i vores 

fælles velfærd, der er en af grundstenene i vores samfundsmodel. Når besparelserne samtidig skal 

finansiere skattelettelser til de rigeste, er det både forkert prioritering og dybt uretfærdigt.  

 

• Regeringen har fremlagt 147 siders regneeksempler uden nogen former for reel politik. På trods af det, 

fastholder de deres målsætning om at øge arbejdsudbuddet med op til 60.000. Enten er det her ikke 

andet end luftige mål, eller også gemmer der sig nogle meget ubehagelige reformer. Vi er meget 

bekymrede for, om regeringen reelt lægger op til at skære i dagpengene. Det skaber utryghed for 
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danskerne, når regeringen ikke vil spille med åbne kort om de besparelser, de vil gennemføre for at 

kunne finansiere topskattelettelser.   

 

• Regeringen foreslår topskattelettelser, der skal betales af nedskæringer i velfærden og forringelser af 

SU’en. Det er en forkert prioritering og udelukkende drevet af ideologi. Der er ikke saglig eller 

økonomisk behov for dyre topskattelettelser.   

 

Q/A 
Afviser I ultimativt topskattelettelser? Også grænsen? 
1. Vi har endnu ikke set skyggen af, hvad det er for en skattereform regeringen forestiller sig, så skulle vi ikke lige 
høre fra regeringen, hvad den vil.  
 
2.  For os er rækkefølgen det vigtige. Vi vil sikre, der er penge til velfærd, uddannelse, vækst og arbejdspladser. 
Hvis der så derudover er penge til rådighed, så må vi jo så drøfte, hvad de penge skal bruges til.  
 
3. Vi mener, topskattelettelser for de få er den forkerte måde at bruge pengene på. Det har vi sagt før og det vil 
jeg gerne gentage.  
 
4. Men vi er selvfølgelig parat til at forhandle. Det seneste år har vi flere gange sat os ved et forhandlingsbord 
hvor vi har været meget uenige i udgangspunktet, men hvor resultatet er blevet godt. Nu må vi så se, om ikke 
også mandaternes lov gælder her.  

 

I siger nej hver gang regeringen spiller ud med noget. Vil I slet ikke være med til noget som helst?  

Vi har fremlagt en vækstreform, der skal få det spirende opsving til at sætte sig fast. Og en 

opkvalificeringsreform, der skal sikre, at der også i fremtiden vil være job til danskerne og sikre kvalificeret 

arbejdskraft til virksomhederne.  

Men i stedet for at indkalde til forhandlinger om vækst har regeringen insisteret på at fremlægge forslag, der 

hverken har opbakning i befolkningen eller i Folketinget. 

 

Kan du afvise, at I vil være med til at skære i SU’en? 

Vi vil ikke være med til at skære i SU’en for at give topskattelettelser. 

Vi har for vane at vende regeringens dårlige ideer og skæve udspil til noget bedre, når først vi er kommet ind i 

forhandlingslokalet. Det tror jeg også, vi kan denne gang. Men første skridt er at komme med til 

forhandlingsbordet, og det gør man ikke ved ultimative krav.  
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Bilag 1: Elementer i regeringens 2025-Plan  

 

Resumé 

Dette notat opsummerer Regeringens 2025-plan. Regeringen fastholder målsætningen om at øge væksten med 80 

mia. kr. via øget arbejdsudbud på 55-60.000 og øget produktivitet. 

 

Hovedelementer 

Råderummet er nedjusteret med 1,5 mia. kr. i 2025 ift. Konvergensprogrammet, men er opjusteret med 1 mia. kr. 

ift. Stol På Danmark.  

 

Regeringen vil via reformer øge råderummet med ca. 15 mia. kr. i 2025, og idet de fastholder en vækst i det 

offentlige forbrug på 0,3 pct. har de 33 mia. kr. i 2025 til skattelettelser, vækstpakke, sikkerhed mv. 

Indtægter Mia. kr. i 2025 

Råderummet 35,6 

Øget råderum via reformer 14,9 

I alt 50,6 

Udgifter Mia. kr. i 2025 

Velfærd (vækst på 0,3 pct.) 11,4 

Skattestop på punktafgifter 2021-2025 0,7 

Offentlige investeringer 5 

Råderum til skattelettelser, vækstpakke, sikkerhed mv. 33,4 

I alt 50,6 

 

Der er ingen konkrete tiltag i 2025-planen men kun en masse målsætninger og indsatsområder, der skal sikre, at 

målene i regeringsgrundlaget for øget arbejdsudbud på 55-60.000 og øget BNP på 80 mia. kr. nås. 

 

Målsætningen om øget arbejdsudbud med 55-60.000 personer skal øge BNP med 45 mia. kr., hvilket skal opnås 

gennem følgende indsatsområder: 

Tidligere indtræden på arbejdsmarkedet [SU-reform] 10.000 

International rekruttering 5.000 

Øget arbejdstid [Topskattelettelser og reduktion af sygefravær] 10-15.000 

Færre på offentlig forsørgelse [Mindreregulering af overførselsindkomster, 

bundskattelettelser og reduktioner i ydelser] 

20.000 

Senere tilbagetrækning [Tilbagetrækningsudspil] 5-10.000 

I alt 50-60.000 

 

Derudover skal højere produktivitet øge BNP med 35 mia. kr., hvilket skal ske gennem følgende syv 

indsatsområder: 

• Fremme af digitalisering, ny teknologi og iværksætteri 

• Konkurrencedygtige og investeringsfremmende skattevilkår 

• Effektiv og digitaliseringsparat regulering og færre byrder 

• Adgang til kvalificeret arbejdskraft og viden 

• Moderne infrastruktur og velfungerende offentlig service for virksomheder og medarbejdere 

• Velfungerende kapitalmarkeder og stabile økonomiske rammer 

• En aktiv handelspolitik via EU, som fremmer frihandel og åbne markeder  
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Bilag 2: Opdateret oversigt over udgifter i Stol På Danmark 

 

Resumé 

En opdateret udgave af Stol På Danmark vil indeholde flere midler til øvrige prioriteringer, når der er afsat penge 

til velfærd, opkvalificering og vækst.  

 

Opdaterede indtægter og udgifter i Stol På Danmark 

Stol På Danmark ville hænge bedre sammen, hvis vi lavede en opdateret version i dag, end den gjorde i efteråret. 

Råderummet er blevet øget med ca. 1 mia. kr., og aftalen om boligskat kostede kun 2,8 mia. kr. mod de 4 mia. kr., 

der var afsat i Stol På Danmark. Til gengæld er det demografiske træk opjusteret til 0,7 pct. om året.  

 

Derudover er udgangspunktet for en opdateret plan rykket fra 2016 til 2017. Det betyder, at det demografiske pres 

skal dækkes et år mindre, men det betyder også, at råderummet i 2017 er brugt. 

 

Alt i alt vil en opdateret plan kunne dække det demografiske pres frem mod 2025 og udgifter til vækst og 

opkvalificering på i alt 4,5 mia. kr. i 2025 ligesom i Stol På Danmark samtidig med, at der nu er 7 mia. kr. til øvrige 

prioriteringer mod kun 5,5 mia. kr. i Stol På Danmark. 

 
Opdaterede 2025-udgifter i Stol På Danmark ekskl. boligskat 
Mia. kr. 

 Oprindelig Opdateret 

Tryghed for velfærd (demografisk pres)  26,5 25 

Opkvalificeringsreform 1,5 1,5 

Vækstreform 3,0 3,0 

Øvrige velfærdsprioriteter og reserve, herunder til forsvar 5,5 7 

I alt 36,5 36,5 

 

Indtægterne til Stol på Danmark kommer hovedsageligt fra råderummet. Derudover vil vi tilbagerulle lempelserne 

på arveafgiften, der giver yderligere 1 mia. kr. årligt i indtægter i 2025. Alt i alt har Socialdemokratiet derfor 36,5 

mia. kr. til disposition. Det er mindre end regeringens 50,6 mia. kr., hvilket kan isoleres til, at regeringen ønsker at 

gennemføre en skattereform med dyre topskattelettelser finansieret af ikke-definerede arbejdsmarkedsreformer.  

 

Socialdemokratiet mener ikke, at der er samfundsøkonomisk eller politisk behov for at gennemføre en 

personskattereform med topskattelettelser. Derfor er det heller ikke er en prioritet i vores økonomiske politik.  

 

 

Bilag 3: Kritikpunkter af VLAK-regeringens 2025-plan 

 

Topskat 

I 2025-planen fremgår det, at ”regeringen vil fremlægge forslag til at reducere skatten på den sidst tjente krone for grupper på 

arbejdsmarkedet.” Senest har Lars Løkke i forbindelse med spørgetimen i maj bekræftet, at topskattelettelser vil 

være en del af det skatteudspil, som regeringen fremlægger senere på året. 

 

Det må altså forstås sådan, at regeringen altså lægger op til, at både topskatteprocenten og grænsen er i spil i 

forbindelse med topskattelettelser i skattereformen.  
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Arbejdsudbud 

Regeringen fastholder arbejdsudbudsmålet på 60.000 personer, på trods af at øget pensionsalder er taget af 

bordet.  

 

Når regeringen ikke åbent vil redegøre for, hvilke ubehagelige reformer, der skal bidrage til at opnår regeringens 

ambitioner, skaber det utryghed for danskerne. 

 

Jeg er meget bekymret for, om regeringen reelt lægger op til at skære i dagpengene. Det skaber utryghed for 

danskerne, når regeringen ikke vil spille med åbne kort om de besparelser, de vil gennemføre for at kunne 

finansiere topskattelettelser.   

 

Besparelser på den offentlige sektor 

Regeringen lægger op til permanente nedskæringer i velfærden [Vækst i offentligt forbrug på 0,3 pct.]   

 

Det betyder, at regeringen sætter under halvt så mange penge af til velfærd, som der er brug for, for at følge med 

befolkningsudviklingen. Det er permanente nedskæringer, der betyder, at vi vil mangle 13 mia. kroner til 

børnepasning, hospitaler og ældrepleje i 2025. 

 

Vi synes det er en helt forkert prioritering at gennemføre årlige besparelser i vores fælles velfærd, der er en af 

grundstenene i vores samfundsmodel. Når besparelserne samtidig skal finansiere skattelettelser til de rigeste, er 

det både en forkert prioritering og dybt uretfærdigt.  
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