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SKATTEPOLITIK
Sænk skatten

Danskerne skal betale mindre i skat. Danmark har gennem en årrække været det land i verden
med det højeste skattetryk, selvom vi langt fra har den bedste velfærd. Det høje skattetryk
koster vækst og velstand og betyder, at danskerne får begrænset deres personlige frihed.
Et godt skattesystem er et enkelt skattesystem. For at et skattesystem kan opleves som retfærdigt, må borgerne også kunne forstå, hvilken skat de betaler og hvorfor. Når skattesystemet er så indviklet, som det er i Danmark, hænger det i høj grad sammen med, hvor meget
skat der indkræves. Retssikkerheden skal styrkes. Skat skal indkræves med ordentlighed,
rimelighed og gennemskuelighed både for borgere og virksomheder.
Skattetrykket skal sænkes for at skabe så gode rammer om virkelyst og erhvervsvirksomhed,
så det kan betale sig at yde en ekstra indsats, og så flere kan gå fra offentlig forsørgelse til at
kunne forsørge sig selv.
Liberal Alliance har lagt en 2025-plan, hvor skatten sænkes for borgere og virksomheder.
Planen vil betyde, at danske virksomheder bliver langt mere konkurrencedygtige, at det bedre
kan betale sig at yde en ekstra indsats, og at man ikke skal forsørge andre, før man kan forsørge sig selv.
Liberal Alliance mener:
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Ingen i arbejde skal betale skat af de første 7.000 kr., der tjenes hver måned. Maksimalt 40 pct. skat på arbejde.
Topskatten afskaffes og skatten reduceres, så ingen betaler mere end 40
pct. i indkomstskat.
Bundfradraget forhøjes til 7.000 kr. om måneden. Dine øvrige fradrag
kommer oveni. Der betales ikke arbejdsmarkedsbidrag af de første 7.000
kr. per måned.
Selskabsskatten sænkes til 12,5 pct., iværksætterskatten afskaffes, og
kapital- og aktiebeskatningen nedsættes.
Registreringsafgiften, arveafgiften, PSO-afgiften, særskatten på pensioner og skat af fri telefon skal afskaffes.
Grænsehandelsfølsomme varer sænkes til tysk niveau, momsen sættes
ned til 7 pct. på hotel- og restaurantydelser og benzin- og dieselafgiften
sænkes.
Udligningsskatten på private pensionsopsparinger skal afskaffes
Ægtefæller skal have ret til at overføre et uudnyttet topskattefradrag til
hinanden, og forældre skal kunne gøre brug af deres børns uudnyttede
bundfradrag.
Grundskylden skal afskaffes, og der indføres en enstrenget boligbeskatning.
Enhver reform af skattesystemet bør resultere i et lavere samlet skattetryk og ikke blot flytte skat fra én lomme til en anden.
Skatteministeriet skal nedlægges, og Skat indlægges som en styrelse
under finansministeriet.
Skattereglerne skal forenkles.
Det skal fremgå af årsopgørelsen, hvordan den enkelte borgers skatteindbetalinger bliver brugt (fordelt på ministerieområder).
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ERHVERVSPOLITIK

Gennemsigtighed og konkurrence
Staten skal være det frie markeds ven ved at sikre en regulering af markedet, som fremmer
konkurrence, beskytter ejendomsretten og hindrer kunstig monopoldannelse. Den langsigtede målsætning er, at ingen virksomheder bør modtage nogen form for statsstøtte. Virksomheder, der ikke kan konkurrere på markedsvilkår, bør lukke. Staten skal ikke konkurrere med
private virksomheder. Derfor skal de dele af de statslige virksomheder, som leverer ydelser
eller servicer i konkurrence med private, sælges.
Erhvervsreguleringen bør være så enkel, og reglerne så enkle og forståelige som overhovedet
muligt. I det omfang velfærdsstaten leverer skattefinansierede serviceydelser til borgerne,
bør borgerne kunne vælge imellem forskellige udbydere med frihed til at eksperimentere og
konkurrere. Dermed får borgerne mulighed for at træffe egne livsvalg, og ineffektiv statsmonopolisme erstattes af privat foretagsomhed og innovation.
Folketinget skal endvidere arbejde for øget frihandel ved at indgå aftaler med andre stater.
Liberal Alliance mener:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Der skal sættes ambitiøse mål for at nedbringe administrative byrder for
virksomhederne.
Taxamarkedet skal liberaliseres, så man nedbringer mængden af detailkrav til taxaer og sikrer fri og lige konkurrence med nye udbydere.
Man skal sikre, at regulering ikke forhindrer ny teknologi som f.eks. deleøkonomiske platforme.
Lukkeloven skal afskaffes, så butikkerne selv kan finde ud af, hvornår de
vil holde åbent.
Planloven skal liberaliseres, så central lovgivning i langt mindre grad står
i vejen for projekter, der giver mening lokalt.
Apotekervæsenet skal liberaliseres, så andre udbydere kan komme ind
på markedet.
EU-direktiver som udgangspunkt skal minimumsimplementeres, så danske virksomheder får vilkår, der ligner vilkårene hos europæiske konkurrenter.
Der skal sættes fokus på frit valg og udbud på alle niveauer i den offentlige produktion.
Alle egnede opgaver skal udliciteres, privatiseres eller sendes i udbud
Danmark og EU skal arbejde for flere frihandelsaftaler.
Fjerne enhver form for uhensigtsmæssig og konkurrenceforvridende
overimplementering af EU-direktiver.
Der skal indføres et princip om ”1 ind, 2 ud,” således at en byrdefuld regel
kun kan indføres, hvis to byrdefulde regler afskaffes.
Forbrugernes rettigheder sikres ift. gennemsigtighed med indholdet i
produkter. Mærkningsordninger skal ikke være tvungne.

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK

Langt færre skal i fremtiden være på offentlig forsørgelse
Personlig frihed indebærer bl.a. retten til at nyde mest muligt af frugten af eget arbejde. Personligt ansvar indebærer bl.a. pligten til at forsørge sig og sine. Endvidere har vi et kollektivt
ansvar for borgere, der ikke kan forsørge sig selv. Det er til gengæld urimeligt, når folk, der kan
klare sig selv, beder andre om at forsørge dem. Det betyder, at man skal reducere forsørgerbyrden for almindelige hårdtarbejdende danskere. Disse principper er omdrejningspunktet for
Liberal Alliances arbejdsmarkedspolitik.
En væsentlig forudsætning for at Danmark kan være et rigt og velstående samfund er, at de,
der kan forsørge sig selv, også gør det. Det er ikke tilfældet i dag. Siden 1960’ene er antallet
af mennesker på overførselsindkomst eksploderet. I 2016 modtager 2,1 million danskere en
overførselsindkomst. Det skal ses i forhold til, at der er 2,2 million fuldtidsbeskæftigede i Danmark. Dette forhold er i høj grad medvirkende til, at Danmark har haft en meget lav velstandsudvikling de sidste årtier, og at vi har udsigt til en meget lav velstandsudvikling i fremtiden.
Der er derfor brug for arbejdsmarkedsreformer, som flytter borgere fra overførselsindkomstsystemet til arbejdsmarkedet.
Selvforsørgelse er det bærende princip for Liberal Alliance. Målet er ikke, at alle skal arbejde
mest muligt. Det må den enkelte selv afgøre. Så længe man ikke ligger andre til last, skal
man naturligvis være fri til at disponere over sin egen tid. For nogle vil det f.eks. betyde at
gå derhjemme med børn i en periode, og for andre at prioritere fritidsinteresser over mere
arbejde.
Liberal Alliance mener:
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Det skal altid kunne betale sig at arbejde.
Pensionsalderen skal hæves til 68 år og herefter følge udviklingen i levealder.
Efterlønnen skal afskaffes helt.
Den nuværende ungesats i kontanthjælpssystemet skal udbredes til at
gælde alle.
Dimittendsatsen i dagpengesystemet skal fjernes – dagpenge er en forsikring mod tab af arbejdsindkomst. Studerende, som ikke har optjent ret
til dagpenge, skal derfor ikke have adgang til dagpengesystemet.
Den aktive beskæftigelsesindsats skal beskæres kraftigt. Aktivering virker ikke, hvis ikke incitamenterne er til stede.
Førtidspension bør udelukkende være forbeholdt borgere, som ikke har
nogen mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Førtidspensionister med en arbejdsevne, som allerede er i systemet, skal hjælpes tilbage i ordinær beskæftigelse eller flexjob med en revisitering efter svensk
forbillede.
Den gensidige forsørgerpligt skal gælde for alle, der lever i ægteskabslignende forhold.
Overførselsindkomster skal reguleres efter inflationen.
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DEN OFFENTLIGE SEKTOR

Den offentlige sektor – en mindre og bedre offentlig sektor, færre regler
og mere frihed
Den offentlige sektor er nødvendig for at forsyne borgerne med en lang række tilbud og tjenesteydelser, som borgerne i Danmark med et stort flertal bakker op om.
Liberal Alliance tillægger velfærd den samme betydning som de fleste andre danskere. Men vi
ønsker, at balancen mellem offentligt produceret velfærd, offentligt betalt velfærd produceret
af private og den velfærd, borgerne anskaffer sig selv, forskubbes i forhold til i dag.
Det skyldes ikke mindst, at den offentlige sektor har vokset sig større, end den burde være,
og at den undertiden er ganske ineffektiv.
Prisen for dette betales hver måned af de danske skatteborgere, der udover at må afgive en
urimelig stor del af deres løn til staten ikke får den velfærdsservice, som det bør forventes af
et land som Danmark.
Den velfærd, der burde være råd til i et rigt land som Danmark, forsvinder for ofte, fordi store
summer går til bureaukrati, og fordi bureaukratier ofte ikke er de bedst egnede til at producere
service.
Vi skal derfor slanke og effektivisere det offentlige system, så det lægger beslag på færre
ressourcer, og vi skal igangsætte en afbureaukratiseringsproces i den offentlige sektor, så der
frigøres ressourcer til at fokusere på kerneservice.
Der skal skabes en ny kultur, hvor initiativ belønnes, og ”laden stå til” straffes. Hvor god ledelse er dagens orden, og hvor den enkelte medarbejder vurderes på sine meritter frem for på
længden af sit ansættelsesforhold. En større del af velfærden skal konkurrenceudsættes og
udliciteres, da det er bedste redskab til at sikre gode ydelser til den rigtige pris.
Ansvaret gives tilbage til de faggrupper, der skaber velfærden, og der skal måles på kvalitet
frem for proces – f.eks. skal socialrådgiveren have handlerum til at lave en individuel faglig
vurdering af en borger. Folkeskolelærerne, læger, pædagoger, politibetjente, sygeplejersker
og andre tilsvarende grupper skal bruge langt større del af deres tid på deres primære opgave
i stedet for at rapportere og registrere.
Reduktion og forenkling af virksomhedernes administrative byrder er en væsentlig forudsætning for et effektivt og konkurrencedygtigt erhvervsliv. I dag er erhvervslivet pålagt lovmæssige byrder for 29 mia. kr. Der skal være en rimelig sammenhæng, imellem hvor meget en
regulering, afgift eller skat generer danskerne med administrativt og økonomisk bøvl, og hvor
meget den bidrager med til statskassen.
Den offentlige sektor skal først og fremmest bedømmes på, om brugerne er tilfredse med
ydelserne, men også på om medarbejderne er glade for deres job. Og så skal forholdet mellem pris og ydelse selvfølgelig være i orden. Derfor står vi over for en stor opgave med at
forbedre og afbureaukratisere.

Liberal Alliance mener:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

•

•
•
•

Regionerne skal nedlægges.
Der skal gennemføres forvaltningsmæssige reformer af alle offentlige forvaltningsled.
Vi skal ikke måle på processer, men på resultater i den offentlige sektor.
Tillid og ansvar skal erstatte unødvendig kontrol og dokumentation.
Der skal indføres et regelstop i forhold til de regler, der indskrænker borgernes, erhvervslivets, kommunernes og de kommunalt ansattes manøvremuligheder. Hvis der indføres en ny regel, skal en anden fjernes.
Alle egnede opgaver skal udliciteres, privatiseres eller sendes i udbud
Rigsrevisionen eller en anden politisk uafhængig instans skal hvert år anvise forslag til offentlige besparelser.
Vi skal have bedre it-løsninger i det offentlige, som reelt effektiviserer i
stedet for at skabe mere bureaukrati.
Det offentlige er til for borgeren, og der skal laves et borgerrettighedscharter til at fastslå dette faktum. På den måde fastslås danskernes ret til
f.eks. frit valg og til at blive behandlet med rimelighed og respekt af det
offentlige.
Lovprocessen skal reformeres, så lovgiver bliver oplyst om hvilke administrative og dermed skattemæssige konsekvenser, der er forbundet med
en ny lov.
Vi skal gennemføre en ledelsesreform, der giver offentlige ledere og offentligt ansatte mere reelt ansvar.
Sikringen af offentligt ansattes arbejdsglæde er væsentlig, og den øges
bl.a. gennem større selvstændigt ansvar og frihed i opgaveløsningen. De
ressourcer, der investeres i den offentlige sektor, skal på én gang sikre
størst mulig borgertilfredshed og medarbejdertilfredshed.
Der skal sikres transparens for borgere og virksomheder, således at de
via IT får bedre mulighed for løbende og umiddelbar adgang til offentligt
registrerede oplysninger om dem selv.
Offentlig støtte til politiske partier skal afskaffes.
Det Etiske Råd skal nedlægges.
Borgere og presse skal have bedre mulighed for at kigge magthaverne i
kortene, hvorfor stramninger af offentlighedsloven rulles tilbage.
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KOMMUNALPOLITIK

Slip kommunerne fri – men stil krav
Liberal Alliance ønsker at styrke friheden for kommunerne både politisk og økonomisk. Det
er også derfor, at Liberal Alliance ønsker så lidt pulje- og regelstyring fra Christiansborg som
muligt. Med frihed kommer ansvar, og Liberal Alliance ønsker øget fokus på at ansvarliggøre
kommunerne.
For at sikre at vi løbende får ryddet op i reglerne, foreslår Liberal Alliance, at regler og love,
der pålægger kommuner og regioner administrative byrder, påføres en specifik udløbsdato
– en såkaldt solnedgangsbestemmelse – som sikrer, at de efter en fastsat dato mister deres
retskraft, såfremt de ikke bliver forlænget.
Liberal Alliance mener at kunne fremme en ansvarliggørelse af kommunerne bl.a. ved at ændre udligningsordningen til en mere retfærdig udligningsordning. En retfærdig udligning er
mindre udligning og en mere gennemsigtig ordning.
Frit valg for borgeren skal være muligt i alle henseender. Derfor ønsker Liberal Alliance øget
gennemsigtighed for kommunale tilbud samt flere fritvalgsordninger, hvor pengene følger borgeren. Øget gennemsigtighed vil skabe bedre forudsætninger for at vælge, og det er vigtigt, at
vi fastsætter politiske mål, der styrker borgerens mulighed for frit at vælge den bedste løsning.
Liberal Alliance vil nedlægge regionerne. Danmark er et lille land, og derfor bør staten tage sig
af den overordnede styring af sundhedsområdet.
Liberal Alliance mener:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Der skal arbejdes med at fremme en retfærdig udligningsordning.
Konkurrenceudsættelsen skal øges i samtlige kommuner.
Der skal skabes flere muligheder for frit valg, ved at pengene følger borgeren.
Gennemsigtigheden på kommunale tilbud skal øges.
Kontrollen skal mindskes og der skal opsættes ambitiøse mål i stedet.
Der skal være mindre pulje- og regelstyring fra Christiansborg.
Der skal arbejdes for mere frihed til kommunerne i form af regelforenkling.
Ansvarliggørelsen af kommunerne skal øges med strenge sanktionsmuligheder, når loven brydes.
Regionerne skal nedlægges.
Der skal indføres solnedgangsklausuler, som betyder, at alle regler og
love skal have en udløbsdato.

INDVANDRING

Velkommen til udlændinge, der kan bidrage
Danmark er et åbent samfund, hvor enhver, der kan forsørge sig selv og overholder landets
love, skal være velkommen. Men Danmark hverken kan eller skal være socialkontor for hele
verden. Derfor skal såvel indvandring som familiesammenføring være betinget af egenfinansiering i de første fem år. I de år vil der ikke være mulighed for at modtage sociale ydelser eller
offentligt betalt sygehjælp.
Liberal Alliance mener:
•

•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Udlændinge, der har fået tilbudt job i Danmark, er velkomne. De får tre
års midlertidig opholdstilladelse, der kan forlænges med yderligere to år,
så længe de er i arbejde og betaler skat. Ved opsigelse har de tre måneder til at finde ny beskæftigelse. Tidligst efter fem år kan de få permanent
opholdstilladelse, hvis de har arbejdet og betalt skat i hele perioden.
De første fem år udlændinge bor i Danmark, skal de betale deres egen
obligatoriske sygesikring, og de har ikke adgang til sociale ydelser.
Udlændinges ægtefæller og børn er velkomne. Børnene er velkomne i
folkeskolen, men forældrene skal betale børnenes sygesikring, og de har
således heller ikke adgang til sociale ydelser.
Studerende er velkomne. De må betale deres eget studium. De skal være
sygeforsikret i de første fem år, hvor de heller ikke har adgang til sociale
ydelser. Der skal således lukkes effektivt for velfærdsturisme. Udenlandske studerende skal være velkomne til at arbejde under deres studieophold, blot det sker således, at det ikke forhindrer, at der er den fornødne
fremdrift i deres studier.
Selvforsørgende udenlandske iværksættere er også velkomne i Danmark.
De skal selv stille med mindst 500.000 kr. at komme i gang for, de skal
betale skat i Danmark, og så skal de tegne en privat sundhedsforsikring,
og de har ikke adgang til sociale ydelser i de første fem år.
Danske statsborgeres udenlandske ægtefæller er velkomne. De skal dog
være sygeforsikret. De kan få fast opholdstilladelse, når de har boet her
og har været forsørget af ægtefællen i fem år, men får ikke adgang til sociale ydelser, før de selv har betalt skat i fem år.
Indvandrere skal som hovedregel tidligst tildeles dansk statsborgerskab
efter otte års selvforsørgelse.
Personer, der har levet hele deres liv i Danmark, skal have lettere adgang
til dansk statsborgerskab.
Kriminelle udlændinge på midlertidigt ophold i Danmark skal udvises efter dom.
Udenlandske voldskriminelle og grove forbrydere med permanent ophold
i Danmark skal udvises efter dom.
Udlændinge, der modarbejder demokrati og menneskerettigheder, skal
ikke kunne opnå dansk statsborgerskab og skal udvises af Danmark.
Kriminelle uden dansk statsborgerskab skal udvises af Danmark og afsone deres straf i hjemlandet.
24-årsreglen, 28-årsreglen og tilknytningskravet skal afskaffes, når ovenstående principper for indvandring er gennemført.
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FLYGTNINGE

Krav, fornuft og rimelighed
Flygtningepresset på de danske grænser er desværre blevet for stort, og indsatsen over for
asylansøgere må derfor omlægges. Flere skal hjælpes i nærområder til konflikt- og krisezoner,
og Danmark skal bistå i finansieringen af denne hjælp. Til gengæld må flygtningekonventionen suspenderes, og vi må stå fast på et 2-årigt stop for ansøgning om asyl i Danmark.
Liberal Alliance mener:
•

•

•

•

•
•

Vi skal sikre bilaterale hjemsendelsesaftaler med de lande, som Danmark
modtager uberettigede asylansøgere og kriminelle udlændinge fra. Aftalerne skal sikre, at kriminelle udlændinge kan afsone deres domme i
hjemlandet.
Det internationale samfund er forpligtet til at hjælpe mennesker i nød, og
Danmark skal påtage sig sin del af forpligtelsen. De ramte personer har
naturligvis ikke ret til selv at vælge i hvilket land, de modtager hjælpen.
Danmark skal suspendere sin deltagelse i FN’s flygtningekonvention og
europæiske regler om samme i to år. Formålet med suspensionen er en
gentænkning, opdatering og reform af konventionerne.
Der skal gennemføres et toårigt asylstop i Danmark. I perioden gives der
alene asyl til FN’s kvoteflygtninge, hvor Danmark dog skal tage imod flere
end i dag og op til 4.000 årligt.
De midler, der spares ved gennemførelse af asylstoppet, overføres ubeskåret til hjælp af nødlidende i nærområder til konflikt- og krisezoner.
EU’s ydre grænser styrkes, så de indre kan bevares åbne.

INTEGRATIONSPOLITIK

Vellykket integration gennem arbejde og uddannelse
Uanset om en udlænding er kommet til Danmark som flygtning eller som indvandrer, mener
Liberal Alliance, at arbejde og uddannelse giver den bedste start på en vellykket integration i
det danske samfund og i den danske kultur.
Herboende udlændinge skal i udgangspunktet hverken behandles som skurke eller ofre. De
vestlige frihedsrettigheder skal være omdrejningspunktet i vores tilgang til integration. Selvforsørgelse, respekt for loven og forståelse for og accept af de normer, Danmark er bygget
på, er forudsætninger for, at udlændinge kommer til at fungere i det danske samfund, som de
selv har valgt at bosætte sig i.
Liberal Alliance mener:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Arbejdsmarkedets parter bør blive enige om en indslusningsløn, så asylmodtagere får fodfæste på det danske arbejdsmarked.
Overførselsindkomster ikke skal være højere, end at der altid er tydelig
gevinst ved at tage et arbejde.
Det skal altid kunne betale sig at arbejde. Derfor skal ingen i arbejde betale skat af de første 7.000 kr. der tjenes hver måned.
Udlændinge skal altid være velkomne i Danmark, hvis de kan klare sig
selv.
Der skal gøres op med integrationsområdets projektmageri. Virkningsløse projekter skal skrottes.
Indvandrere må ikke diskrimineres på baggrund af f.eks. hudfarve og tro.
Mere disciplin, højere forventninger og mere inddragelse af forældrene
skal styrke indvandrerbørnenes skolegang.
Rådighedsreglerne på arbejdsmarkedet skal håndhæves bedre end i
dag. Hvis man som rask person uden arbejde vil modtage overførselsindkomst, skal man reelt stå til rådighed for arbejdsmarkedet ved at udvise
den rette adfærd.
Obligatorisk modersmålsundervisning til børn af indvandrere skal ikke
genindføres, men indvandrersprog kan indføres som valgfag på skoler,
hvor det lokalt vurderes at være fagligt relevant.
Dannelsen af parallelsamfund og spirende ghettoisering skal bremses,
da de underminerer god integration.
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AFRADIKALISERING

Sådan bekæmpes ekstremisme
Islamismen er vor tids totalitære trussel. På samme måde som nazismen, fascismen og kommunismen vil islamismen indskrænke friheden, bestemme over folks liv i alle detaljer og kræve konstant territorial ekspansion. Over for en bevægelse af den karakter er det vigtigt, at
vi tager vores forholdsregler. På retsstatens præmisser vil vi bekæmpe ekstremismen med
lovgivningens fulde potentiale, ligesom vi vil skærme Danmark og danskerne mod nye rabiate
angreb på personer eller den måde, vi har indrettet vores samfund på.
Liberal Alliance mener:
•

•

•
•
•
•

•

•
•

Politi og efterretningsvæsen skal have de nødvendige ressourcer til øget
it- og analysekapacitet, udvidelse af livvagtsstyrken, styrkelse af beredskabet til indsats ved en terrorhændelse, udvidelse af aktionsstyrken i
PET og et forstærket nationalt døgnberedskab under Rigspolitiet.
Der skal gennemføres målrettet overvågning, så almindelige borgere kan
få lov til at være i fred for statens indblanding og overvågning, men også
så truslen fra ekstremistiske miljøer og hårdkogte bander imødegås effektivt på baggrund af behørigt indhentet dommerkendelse.
Der skal ydes politibeskyttelse af det jødiske samfund og af udsatte debattører, tegnere, kunstnere m.fl.
Der skal prioriteres bedre udstyr og træning til politiet.
Der skal gennemføres antiradikaliseringsindsats i fængslerne.
Integrationsprojekter må ikke baseres på ekstremister, og der er brug for
øget tilsyn med de personer, der sættes til at stå for integrationsindsatserne.
Udlændinge, der modarbejder demokratiet, må fratages deres opholdstilladelse, og personer, der ikke er født som danskere, må fratages deres
danske statsborgerskab, hvis de dømmes for terrorforbrydelser – også
selv om de derved bliver statsløse.
Tilsynet med efterretningstjenesterne intensives, så nye kompetencer og
digitale muligheder ikke gør institutionerne til en stat i staten.
På retsstatens præmisser skal terror bekæmpes med lovgivningens fulde
potentiale.

BØRNE- OG UNDERVISNINGSPOLITIK
Frihed til at leve livet

Familierne skal have mere plads til at leve det liv, de gerne vil, uanset hvordan dette liv måtte
se ud. Staten skal give mest mulig frihed og opkræve færrest muligt penge fra familierne. Staten skal tilbyde kernevelfærd og sikre sundhed, pasning og skole med vide muligheder for frit
valg samt anvendelse af private aktører.
Pasningstilbud, skoler og ungdomsuddannelser skal have mere frihed til selvforvaltning. Ledelser og bestyrelser skal have mere vidtgående beføjelser i forhold til at træffe beslutninger
lokalt. Unge skal kunne vælge en ungdomsuddannelse, der passer til deres evner og motivation – det almene gymnasium (STX) er ikke det rigtige for alle unge. Derfor skal forskelligheden
i ungdomsuddannelserne skærpes. Uanset hvor i uddannelsessystemet den unge starter,
skal det være muligt at læse videre, hvis motivation og kvalifikationer er til stede.
Liberal Alliance mener:
•

•

•

•

•
•
•

•

•

•
•
•

Forældre skal kunne passe det lille barn hjemme i ét år efter barsel, sådan at pengene fra institutionspladsen følger barnet. Forudsætningen er,
at den pågældende forælder går på barsel fra fuld beskæftigelse.
Der skal indføres et ”pasningsbevis”, der betyder, at forældrene har helt
frit valg af pasningstilbud. Kommunen skal skabe gennemskuelighed og
fremlægge nøgletal og pædagogik for alle institutioner – både private og
offentlige. Kommuner må ikke lægge administrative hindringer i vejen for
opstart af private pasningstilbud.
Ægtefæller skal kunne overføre bundfradraget for topskatten til hinanden, så de, der ønsker at passe deres børn selv, ikke straffes gennem
skattesystemet.
Friskolerne skal styrkes ved at sætte koblingsprocenten til 80 pct., hvilket betyder, at 80 pct. af det beløb, der tildeles en folkeskoleelev, følger
barnet til en friskole. Den løftede koblingsprocent skal modsvares af flere
fripladser på de frie grundskoler.
Forældre til børn med særlige behov skal have et frit skolevalg, således at
de kan tage tildelte ressourcer med til en fri- eller privatskole.
Fagligheden og den almene dannelse skal løftes i grundskolen. Kodeordene er frihed, flid og fordybelse.
Obligatorisk modersmålsundervisning til børn af indvandrere skal ikke
genindføres, men indvandrersprog kan indføres som valgfag på skoler,
hvor det lokalt vurderes at være fagligt relevant.
Folkeskoler skal have mulighed for at blive selvejende. Detailstyring og
bureaukrati skal væk, så lærere og pædagoger får mere tid til deres kerneopgave i et arbejdsmiljø, hvor initiativ belønnes.
Læreruddannelsen bør omdannes til en professionsbaseret universitetsuddannelse, og efteruddannelsen skal moderniseres, således at der tilbydes en bred vifte af digitale og decentrale efteruddannelsestilbud.
Der skal udvikles en strategi for understøttelse af digital læring i folkeskole og friskoler. Redskaberne skal udvikles på markedsvilkår.
Det faglige niveau på gymnasierne skal hæves, og der indføres et adgangskrav på 7 i snit eller en optagelsesprøve.
Der udarbejdes en friskolelov for gymnasier, der gør det muligt for frie
gymnasier at tilrettelægge undervisningen frit.
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•
•

•
•

Ressourcerne skal i højere grad end i dag følge barnet, uanset om der er
tale om pasning, skole eller ungdomsuddannelse.
Erhvervsskolerne skal knyttes tættere til det arbejdsmarked, hvoraf de
udsprang, og elevlønningerne skal kunne differentieres, så flere unge får
en chance for at få en erhvervsuddannelse, og så der tiltrækkes unge til
de erhvervsuddannelser, hvor efterspørgslen er størst.
Ungdoms-HF skal ændres til en samfundsfaglig ungdomsuddannelse,
der er målrettet de mellemlange videregående uddannelser.
Der skal udvikles en ny praktisk ungdomsuddannelse for unge, der ønsker at arbejde ufaglært, men ikke har fået basale færdigheder med fra
folkeskolen.

UDDANNELSES- OG FORSKNINGSPOLITIK
Mere frihed til uddannelsesinstitutionerne

Liberal Alliance ønsker et samfund, hvor borgerne er veluddannede. Det beriger den enkeltes
liv og sætter vedkommende i stand til at skabe vækst og velstand.
Det indebærer imidlertid ikke nødvendigvis, at 60 pct. af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse, men at der udbydes solide uddannelser på alle niveauer fra erhvervsuddannelserne til forskningsuddannelserne. Fokus skal således ikke være på kvantitet, men
på kvalitet og faglig dygtighed. Liberal Alliance står vagt om fagligheden.
Både erhvervsuddannelser, professionsuddannelser og forskningsbaserede uddannelser på
universiteterne spiller en nøglerolle for Danmarks mulighed for at skabe arbejdspladser, vækst
og eksport i en globaliseret verden. Derfor er det vigtigt at sikre solid uddannelsesvejledning,
kvalitet hele vejen igennem uddannelsessystemet samt frie og gode forhold for forskningen –
både nationalt og internationalt.
Det gør man ved at sikre langsigtede økonomiske rammer for vore uddannelsesinstitutioner
såvel som ved ikke alene at prioritere bredde, men også elite. Uddannelsernes og forskningens kvalitet skal desuden sikres ved at gøre institutionerne reelt selvejende og mindre detailregulerede. Der skal sikres større armslængde mellem politikere og forskere.
Liberal Alliance mener:
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

Der skal være flere penge til den frie forskning. Konkret har vi foreslået
og anvist finansiering til en øget bevilling på 800 mio. kr. frem mod 2025.
Der bør værre større armslængde til forskningen. Vi ønsker ikke et mindre omfang af strategisk forskning, men at støtten betinges af stringent
faglighed.
Der skal laves langsigtede økonomiske aftaler om finansiering af alle videregående uddannelser samt forskningen på de danske universiteter.
De danske universiteter skal frigøres gennem en ejerskabsreform, der
over tid sikrer selvbestemmelse og økonomisk bæredygtighed.
Uddannelsesinstitutionerne skal have større frihed til selv at prioritere og
tilrettelægge uddannelsesudbud og forskning.
Alle uddannelsesinstitutioner skal sikres mulighed for selveje – også i forhold til bygningerne.
Der skal gennemføres en finansieringsreform, hvor taxametersystemet
omlægges, så ikke alene antal færdiguddannede, men også et højt fagligt
niveau belønnes.
Der skal gives bedre forhold for de dygtigste og gennemføres særlige
eliteforløb.
Retskravet på en kandidatuddannelse skal i forbindelse med en større
reform og en gradvis modning af arbejdsmarkedet for bachelorer afskaffes. Det vil betyde en styrket konkurrence om at blive kandidat til gavn for
kvalitet og faglighed. Vi vil lade universiteterne selv sætte relevante krav
til optagelse.
Fremdriftsreformen smidiggøres, så studerende får fleksibilitet til at planlægge studieforløb, og så uddannelsesinstitutionerne får mulighed for at
tilrettelægge en effektiv studiegennemførelse, der ikke skal sande til i bureaukrati og ufleksibilitet.
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•
•
•
•
•
•
•

Videnskabsministeriets styring skal begrænses til resultatstyring i stedet
for metodestyring.
Der skal være bedre mulighed for merit på tværs af uddannelsessystemet.
Der gøres op med uddannelsesinflation og karakterinflation. Fagligheden
skal stå langt mere centralt.
Der skal være bedre mulighed for kombinationsansættelser mellem
erhvervsuddannelser, professionsuddannelser og universiteter.
Dannelse og innovation skal være en integreret del af alle videregående
uddannelser – ikke gennem oprettelse af særlige fag.
Læreruddannelsen skal være en professionsbaseret universitetsuddannelse.
Der skal være mulighed for at drive uddannelsesinstitutioner på markedsvilkår.

RETSPOLITIK
Ret og straf

Loven skal sikre borgere mod overgreb fra stat, mennesker, virksomheder og organisationer. De grundlæggende strafferetlige principper om, at enhver er uskyldig til det modsatte er
bevist, og Jyske Lovs ord om at ”med lov skal land bygges”, er selv i dag sunde og vigtige
retsgarantier. De udgør et værn mod vilkårlighed i statens magtudøvelse over for borgerne.
Samtidig står det personlige ansvar naturligvis centralt i en liberal retsopfattelse. Derfor er det
også rimeligt, at kriminelle handlinger fører til straf. Denne må ud over selve strafelementet
også gerne have et resocialiserende sigte. Samtidig er det klart, at offerløs kriminalitet ikke
bør føre til straf.
Næringsfriheden er sikret i grundloven, men prostituerede fratages i dag retten til at udføre
deres erhverv under sikre og ordnede forhold. Det ønsker Liberal Alliance at ændre. Rufferiparagraffen er en moraliserende lovgivning, som dybest set handler om, at man ikke mener,
at mennesket bør sælge sin krop. Derfor vil Liberal Alliance ændre rufferiparagraffen og sikre
prostitueredes rettigheder.
Liberal Alliance mener:
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Vi bør lave en helt ny straffelov, der forholder sig til nutidige forbrydelser
og retsopfattelser.
Straffen for vold, voldtægt, trusler og overgreb på børn skal hæves.
Cannabis skal legaliseres, og besiddelse af øvrige stoffer til eget brug
afkriminaliseres.
Besiddelse og ejerskab af peberspray legaliseres.
Der skal gennemføres et opgør med strafferabatter, så der sker absolut
kumulation af straffe op til tyve års fængsel, og så der ikke – som i dag
– gives strafferabat til seriekriminelle. Gentagelseskriminalitet er ikke en
formildende omstændighed.
Der skal indføres alternative straffe for små førstegangsforseelser. Eksempelvis vinduespudsning en gang om ugen i et halvt år hvis man udøver
hærværk ved at smadre vinduer.
Sagsbehandlingstiderne i retssystemet skal nedbringes.
Hundelovens forbud mod bestemte hunderacer skal afskaffes.
Hvor det er muligt, bør gerningsmanden betale erstatning til offeret.
Den tabende part skal i alle sager betale sagsomkostningerne til den vindende part.
Erstatningsansvarsloven revideres, så erstatningssummer bliver højere
og er proportionelle ift. skadens omfang.
Indskrænkningerne i ytringsfriheden i den nuværende straffelov skal fjernes – dog undtaget bestemmelserne om trusler og injurier af faktuel forkert karakter.
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•
•
•
•
•
•
•

Vi skal værne om ejendomsretten og boligens ukrænkelighed.
Stat, region og kommune skal ikke kunne ekspropriere til private formål.
Muligheden for at frihedsberøve lovlydige borgere administrativt fjernes.
Strafferet skal udformes nationalt og ikke på EU-niveau.
Modernisering af rufferiparagraffen.
Åbne op for brug af private aktører inden for retsvæsenet.
Borgere og presse skal have bedre mulighed for at kigge magthaverne i
kortene, hvorfor stramninger af offentlighedsloven rulles tilbage.

LIGESTILLINGSPOLITIK
Lige værd og lighed for loven

Det er og har altid været liberal politik at sikre, at alle borgere i et samfund er lige for loven. Vi
har således et politisk ansvar for at sikre, at det offentlige aldrig diskriminerer på baggrund af
køn, race, religion, handicap eller seksualitet.
Liberal Alliance ønsker at indføre køn som en skærpende omstændighed på lige vilkår med
tro og race. Det vil betyde, at lovovertrædelser vil blive straffet hårdere, hvis de bliver begået
på grund af offerets køn. Dette initiativ vil således beskytte menneskers ret til at indgå i samfundet og menneskers ret til en bestemt livsførelse.
Liberal ligestillingspolitik tager udgangspunkt i, at alle mennesker er lige meget værd. Alle
skal derfor have samme rettigheder, og det skal politikerne sikre gennem en retfærdig og
lige lovgivning. Politikere skal derimod ikke have en holdning til hvor stor en andel af det ene
køn, der er repræsenteret i hverken bestyrelser eller andre erhverv. Faktisk vil Liberal Alliance
afskaffe enhver kønsregulering, idet vi opfatter forslag som kønskvoter eller kønsbonusser på
universiteter som reelle trusler mod ligestillingen.
Politisk skal vi sikre, at alle har de samme retlige muligheder, som gør det muligt at leve et frit
liv, men vi skal ikke understøtte særlige støtteordninger til fordel for det enkelte køn. Derfor
ønsker Liberal Alliance, at alle offentlige midler fratages organisationer, hvis formål primært er
at sprede særlige kønspolitiske budskaber. Det må stå for den enkeltes egen regning.
Liberal Alliance mener:
•
•
•
•
•
•

Der skal sikres lige retslige muligheder for alle.
Skilsmisselovgivningen skal moderniseres.
Lovovertrædelser begået mod mennesker på grund af deres køn skal
straffes hårdere.
Vi vil stemme nej til alle forslag, der fokuserer på resultatlighed.
Al statslig kønsregulering skal afskaffes.
Offentlige støtteordninger til organisationer, der har til hensigt at sprede
et bestemt sæt af kønspolitiske synspunkter, skal fjernes.
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SUNDHEDSPOLITIK

Bedre service og bedre arbejdsvilkår
Fri og lige adgang samt ensartede tilbud skal være kernen i det danske sundhedsvæsen. Kvaliteten skal løftes, så den bliver på niveau med de bedste i verden. Vi skal
udnytte ressourcerne bedre.
Vi skal have meget mere frit valg. Pengene skal følge borgeren. Man skal selv kunne
bestemme hvilket godkendt sygehus – privat såvel som offentligt – i Danmark eller
i EU, man vil vælge. Koster valget mere end den takst, der er fastsat i det offentlige
system, må man selv betale differencen. Kendskab til valgmulighederne skal være
let tilgængelige. Konkurrencen vil skabe et mere effektivt offentligt system med kortere ventetider, færre patienter på gangene og bedre service. Ved at lade pengene
følge borgeren bliver det ikke kun dem, som har råd, der kan vælge frit. Det vil betyde mere lige adgang.
Vi skal vise tillid til de ansatte, så de kan få tid og mulighed for at yde en god menneskelig og faglig service, som giver tryghed og sikkerhed for patienterne. Kontrol
og registrering er nødvendigt, men al overflødig kontrol skal skæres væk. Det stjæler
tiden fra de ansatte, som bliver stressede og kede af ikke at kunne yde en god nok
service.
Der skal bedre ledelse og mere effektive arbejdsgange til samt mere samarbejde og
koordinering på tværs af faggrupper, afdelinger, hospitaler og regioner. Vidensdeling
skal meget mere i fokus – også på tværs af regioner så gode erfaringer kan komme
flest muligt til gode.
Det sammenhængende sundhedsvæsen skal fungere langt bedre. Alt for mange
patienter er unødigt indlagt på et hospital; eksempelvis i tilfælde med ældre der er
udskrivningsparate på hospitalet, men hvor kommunen ikke har plads eller kapacitet til at overtage det videre forløb. Det er ikke optimalt for patienten, og det koster
mange penge. Udviklingen af målrettet medicin og behandling, telemedicin samt reel
patientinddragelse vil betyde væsentlig bedre behandling og mere effektiv udnyttelse af ressourcerne.
Liberal Alliance mener:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pengene skal følge patienten ved alle godkendte behandlingsformer –
både i Danmark og mellem EU-landene. Den enkelte skal have frit valg.
Sundhedsydelser skal i offentligt udbud.
Regionerne skal nedlægges, og sygehusvæsenet erstattes af selvejende
institutioner.
Med den nuværende struktur med kommuner og regioner skal samarbejdet være bedre, så vi får et sammenhængende sundhedsvæsen.
Indkøbere og udbydere af sundhedsydelser skal skilles ad.
Der skal være mere fokus på behandlingen af psykisk syge.
Medicinsk cannabis skal lovliggøres.
Apotekervæsenet skal liberaliseres.
Der skal være en beskeden brugerbetaling på sundhedsydelser.
Den alment praktiserende læge skal have mulighed for at opkræve et
gebyr, hvis man ikke møder op til aftalt tid.

SOCIALPOLITIK

Fokus på livskvalitet
Velfærdssamfundets kerneopgave er at hjælpe de mennesker i vores samfund, som
har brug for hjælp. Det er hele velfærdssamfundets eksistensberettigelse, der ligger
i et finmasket sikkerhedsnet, som sikrer, at ingen borgere, der har brug for hjælp,
falder igennem.
En værdig socialpolitik handler om at inkludere den enkelte i samfundet. Hvad end
der er tale om syge, udsatte eller handicappede, er den bedste hjælp en krog i arbejdsmarkedet. Alle undersøgelser viser, at beskæftigelse øger livskvaliteten, og det
skal være i centrum, når vi taler om de mest udsatte i vores samfund – deres livskvalitet.
Socialt udsathed findes i mange afskygninger, og for at give den bedste hjælp til den
enkelte er man nødt til at vurdere hver eneste tilfælde individuelt. Der er stor forskel
på, hvordan man bedst hjælper den voldsramte kvinde med 3 børn, narkomanen og
barnet, der er i klemme i en højkonfliktskilsmisse. Ens for dem alle er dog, at man
bør betragte dem individuelt og anlægge et helhedsorienteret blik på deres situation.
Ofte skal der nemlig tages højde for mange perspektiver og behov. Derudover skal vi
tilrettelægge indsatser med udgangspunkt i viden om, hvad der virker.
Vi tror på, at frihed øger livskvaliteten – friheden til at være herre i eget hus. Derfor er
frit valg i videst muligt omfang på socialområdet vigtigt for Liberal Alliance. Pengene
skal følge borgeren, så borgeren frit kan vælge mellem private og offentlige tilbud.
De familier, som i første omgang ikke kan overskue frit valg, skal naturligvis have
hjælp til at udpege det bedste tilbud. Det er vigtigt, at tilbuddet er optimalt i forhold
til den udsattes behov.
Samtidig skal vi sikre mangfoldighed i de tilbud, der findes, og derfor bør man styrke
kommunernes incitament til at samarbejde med ikke-offentlige aktører. Det vil ske
ved at stille krav til retvisende budgetter og regnskaber for alle kommunale tilbud.
Det skal til enhver tid være borgerens behov, der er i centrum. Hvis en kommune har
valgt at se bort fra borgerens ønske, skal det fremgå af afgørelsen, hvorfor man ikke
har efterkommet borgerens ønske.
Satspuljerne er noget rod. Man igangsætter hvert år initiativer for flere hundrede millioner, uden der følges op på effekterne, eller det forankres i kommuner. Det er spild
af borgernes penge.
Liberal Alliance mener:
•
•
•

Tilknytningen til arbejdsmarkedet for socialt udsatte borgere skal fremmes.
Lovgivningen forenkles, så den er nemmere for kommunen og borgeren
at navigere i.
Det skal understreges, at det offentlige er til for borgerne og ikke omvendt.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Muligheden for frit valg på det sociale område skal øges.
Det skal undersøges, hvordan digitaliseringen kan bidrage til bedre service og forebyggelse.
Der skal skrues op for forskning på området, så vi får mere viden om,
hvad der virker bedst.
Området afbureaukratiseres, så ressourcerne kan bruges på det, der gør
en forskel for borgerne.
Det skal sikres, at alle borgere vurderes individuelt. Drop kassetænkning,
når det kommer til mennesker.
Serviceloven reformeres.
Der skal satses på en helhedsorienteret indsats for alle udsatte borgere.
Der skal stilles krav til retvisende budgetter og regnskaber for alle kommunale tilbud.
Der skal udarbejdes redegørelse for, hvorfor man ikke har efterkommet
borgerens ønske, hvis det er tilfældet.
Satspuljerne nedlægges og tiltag, der virker, føres over på finansloven

ÆLDREPOLITIK

En god alderdom hvor vi selv bestemmer
En god alderdom handler om det gode liv i det hele taget. Livet igennem har vi mulighed for at
forme vores tilværelse, så vi kan bruge tid på det, vi gerne vil, og med dem vi elsker. Den frihed
skal ikke indskrænkes, blot fordi alderen er overskredet et bestemt år. Det er ikke alderen, der
er afgørende for, om man har brug for hjælp. Vi ved, at det er meget individuelt, hvad ældre
borgere har brug for, og den forskellighed skal mødes og afspejles i den måde, vi behandler
de ældre på.
Den store valgfrihed, man har i løbet af livet, skal også gælde for det menneske, der i sine
sene år har behov for hjælp. Hvilken hjælp man har behov for, skal man selv være med til at
definere. Om der er brug for rengøring eller måske en god samtale, en tur i skoven eller en
rockkoncert, det bestemmer man selv.
Vi skal med andre ord have frit valg til at leve det liv, vi selv vil – hele livet. De praktiske og fysiske begrænsninger for selvbestemmelse, som eventuelt måtte være til stede, skal minimeres
til det nødvendige.
Ydelser og behov skal også i højere grad afgøres med udgangspunkt i den faktiske sundhedsstilstand og ikke kun på baggrund af alder. Det styrende princip for den offentlige ældresektor,
”så længe i eget hjem som muligt,” skal ændres til: ”Så længe i eget hjem som man ønsker.”
Liberal Alliance mener:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det skal være muligt at drive plejehjem på markedsvilkår. Man skal selv
kunne vælge sin senior-ønskebolig, og man skal kunne vælge den tidligere end i dag. Der skal være frit valg – pengene skal følge borgeren.
Medfører valget en merpris ved køb hos private, må den enkelte selv
betale differencen.
Offentlige plejehjem skal have køkkener, og der skal tilbydes aktiviteter,
så de ældre kan have et sundt og aktivt liv.
Ydelser og behov skal i højere grad afgøres med udgangspunkt i den
faktiske sundhedstilstand og ikke kun på baggrund af alder.
Der skal være så meget selvbestemmelse som muligt.
Ledelsen på plejehjemmene skal være bedre, så alle steder kan måle sig
med de bedste.
Den frivillige indsats, f.eks. i form af besøgsvenner, skal opprioriteres.
Den sundhedsfaglige indsats styrkes (plejehjemslæge, basispakke/medicin, gerontologi).
Der skal tages et særligt hensyn til ældre med demens i planlægning af
plejehjem og ældreboliger.
Mere fokus på en værdig død når det kommer dertil (palliativ pleje, færre
hospitalsindlæggelser, smertefrihed, hospice).
Ingen skal uønsket dø alene.
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UDENRIGSPOLITIK

En friere, fredeligere og rigere verden
Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret. Vi ønsker
en friere og rigere verden, hvor menneskers og nationers ret til frihed, demokrati, selvbestemmelse og frihandel står i centrum. Det er den bedste forudsætning for at skabe fred.
Frihed og sikkerhed skal balanceres, men vi må aldrig lade frygten for terror underminere det
enkelte menneskes frihedsrettigheder.
Liberal Alliance er tilhænger af dansk deltagelse i EU, FN, NATO og WTO. Som et lille, klogt
land ser vi det som Danmarks opgave og mulighed at arbejde for, at disse organisationer
besinder sig på deres oprindelige udgangspunkt: fred, frihed og frihandel. Der er behov for
reformer af den måde, organisationerne arbejder på. Modernisering og reformer skal sikre, at
de organisatoriske strukturer og politiske mål understøtter hinanden.
Det kan i visse situationer være den rigtige beslutning at lade Danmark deltage i internationale aktioner. Hvis Danmark skal deltage i krig, skal det ske på baggrund af en åben politisk
debat om krigens potentielle menneskelige og økonomiske omkostninger – og efter drøftelse
af andre relevante diplomatiske, politiske og humanitære instrumenter har været i spil. Vi skal
ikke føre en aktivistisk udenrigspolitik, men have vilje til at føre en aktiv udenrigspolitik. Det
indebærer, at vi ikke tror på klassisk ”nation-building,” hvor vestlige demokratier forsøger at
opbygge demokratier i andre lande. Derimod bør Danmark deltage i den grænseoverskridende kamp mod terror og ekstremisme. Ikke kun fordi det vil kunne beskytte udsatte borgere og
civilsamfund mod overgreb fra stater, grupper eller organisationer, men også for at beskytte
Danmarks og danskernes egne interesser. Vores sikkerhed er i høj grad betinget af forhold
i fjerntliggende egne, og som lille land har vi en helt særlig interesse i opretholdelsen af og
respekten for internationale retsnormer.
Liberal Alliance mener:
•
•
•

•

•
•
•
•

Danmarks deltagelse i internationale organisationer skal følge en åben,
deltagende og kritisk linje.
Toldmure skal brydes ned, og øvrige barrierer for menneskers muligheder
for at handle frit over grænserne skal fjernes.
Vi skal styrke den internationale retsorden – bl.a. gennem nødvendige
reformer af internationale aftaler. Flygtningekonventionen er et særligt
presserende eksempel på en utidssvarende aftale. Danmark må derfor suspendere sin deltagelse i flygtningekonventionen i to år, mens nye
regler lægges fast.
Dansk krigsdeltagelse skal være velovervejet med realistiske forventninger til risici og omkostninger. Beslutning om krigsdeltagelse skal følges
af en klar exitstrategi.
Civilsamfundsindsatser og humanitær assistance er naturlige bidrag i
kølvandet på egentlige kamphandlinger.
ISIS skal nedkæmpes, og den islamistiske terrortrussel skal imødegås. Der skal ydes hjælp til flygtninge og udsatte i nærområderne.
Gennem internationalt samarbejde og en bred koordineret indsats skal
der sikres fred, sikkerhed og en to-stats-løsning i Israel-Palæstina.
Ruslands truende adfærd og militære aktioner i bl.a. Ukraine er ulovlige og uacceptable. Vores reaktion må være fastholdelse og etablering
af stærke gensidige sikkerhedsalliancer samt konkrete sanktioner og
skarp afstandstagen.

DANMARK OG EU
Et smalt og stærkt EU

Vi skal arbejde for et smalt og stærkt EU. Med et smalt EU mener vi et EU, der fokuserer på
at løse problemer, der i deres natur er grænseoverskridende. De overordnede indsatsområder
vil derfor være det indre marked med fordele for den enkelte og for europæisk økonomi, sikkerhedspolitiske problemstillinger og sikring af borgernes valgfrihed. EU skal med andre ord
arbejde for fred, frihed og frihandel.
EU er – og kan i stigende grad blive – en central aktør på det sikkerhedspolitiske område. Det
kræver dog, at EU er handlekraftig. Under migrationskrisen har vi f.eks. desværre oplevet et
stærkt handlingshæmmet EU med fatale konsekvenser til følge. Derfor skal EU på nogle områder styrkes, så samarbejdet i højere grad kan løfte sikkerhedspolitiske aspekter.
EU skal fremme friheden til at leve og handle på tværs af landegrænser. Det er uanset, om det
drejer sig om studieophold, rejser, en permanent tilværelse i udlandet, samarbejder på tværs
af grænser eller mere indirekte berøringsflader. Det indre marked skal liberaliseres og ikke
være en platform for unødig standardisering og regulering, der tenderer planøkonomi. Samtidig er det vigtigt, at vi i en tid, hvor vi lever vores liv på tværs af landegrænser, har retssikkerheden på plads, således at europæerne i mindre grad end i dag oplever juridiske gråzoner.
Det indre marked er kernen af EU. Her ligger der forsat et stort arbejde med at forløse dets
potentiale. Eksempelvis med at skabe et reelt frit indre marked i forhold til service- og tjenesteydelser og med at EU skal varetage en rolle som frihandelsfremmer i verden.
Liberal Alliance mener:
•
•

•
•
•

•

•

•

EU skal reformeres, og det politiske fokus indskrænkes til frihandel og
reelt grænseoverskridende problemstillinger.
EU-samarbejdet bygger på en anerkendelse af de liberale frihedsrettigheder og fundamentale menneskerettigheder. Når et medlemsland forbryder sig imod dem, skal konsekvensen være langt hårdere end i dag og
ultimativt medføre udvisning af EU.
Det indre marked skal liberaliseres – bl.a. for service, tjenesteydelser og
energi.
EU skal spille en rolle i sikkerhedspolitik. Det bør Danmark selvfølgelig
være en del af, og derfor skal vi afskaffe forsvarsforbeholdet.
Danmark skal ikke tilslutte sig euroen eller regelkomplekset omkring euroen, herunder bankunionen. Ønsker et flertal i Folketinget, at Danmark
tilslutter sig bankunionen, bør spørgsmålet sendes til folkeafstemning.
Der skal være en skarpere adskillelse mellem lovgivning, der relaterer sig til samarbejdet mellem eurozonelandene og til
de andre lande, så euro-samarbejde ikke medfører lovgivning og regler på andre områder for ikke-eurozonelande.
Der er behov for gennemgribende reformer af både Schengen og Dublin.
Vi skal tiltræde flere områder af det retslige samarbejde, men afgivelse
af suverænitet skal altid ske med respekt for principperne i Grundlovens
paragraf 20.
EU’s budgetter bør reduceres mærkbart. Bl.a. bør landbrugsstøtten og
strukturfondene afvikles. I indeværende programperiode svarer det til
over to tredjedele af EU’s samlede budget. Konkret drejer det sig om
714,6 milliarder euro i perioden 2014-2020. Indtil landbrugsstøtten er
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•
•
•
•
•

•
•
•

•

væk, bør dansk landbrug eller danske regioner dog ikke stilles dårligere
end de øvrige EU-landes.
EU bør nedbryde toldmurene til det europæiske marked som et led i bestræbelserne på at styrke den globale samhandel.
EU skal aktivt arbejde på at udbrede den globale frihandel.
EU-standarder skal udformes ud fra et princip om at være markedsfremmende – ikke markedshæmmende.
De åbne indre grænser skal fastholdes. En forudsætning herfor er dog, at
vi i fællesskab sikrer de ydre grænser.
Den frie bevægelighed skal fastholdes. Europæere får rettigheden til at
rejse, arbejde, studere og leve i udlandet, men det er ikke rettigheden til
velfærdsydelser eller fri bevægelighed for kriminelle.
De nationale parlamenter skal have et rødt kort som værktøj til at blokere
EU-lovgivning.
Sommerhusreglen skal afskaffes, så EU-borgere frit kan købe danske
sommerhuse.
Den europapolitiske aftale, der i 2008 blev indgået mellem Venstre, Det
Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Ny
Alliance og Det Radikale Venstre, skal åbnes og genforhandles, så den
også inddrager de mere EU-kritiske partier.
Vi skal styrke vidensniveauet og den politiske debat om EU. Derfor ønsker vi, at Folketinget kan udpege observatører på vigtige sager i EU, der
så løbende rapporterer hjem til Folketingets udvalg og Europaudvalget.

FORSVARS- OG SIKKERHEDSPOLITIK
Et professionelt og specialiseret forsvar

Fremtidens forsvarspolitik skal bygge på en militærfaglig vurdering. Det må være slut med
”sognerådspolitik,” når der træffes beslutninger om eksempelvis antal kaserner, antal flyvestationer og antal flådebaser samt placeringen af disse.
Vi skal anskaffe det nyeste og bedste materiel, der kan beskytte vores soldater optimalt, når vi
sender dem ud i internationale operationer. Derfor skal de økonomiske ressourcer prioriteres
i forhold til en militærfaglig vurdering.
Forsvars- og sikkerhedspolitikken skal beskytte Danmark, bidrage til at fremme fred og stabilitet samt forebygge krig. Man har i en årrække ønsket en omstilling mod et mandskabslet
forsvar, hvis primære opgave var at indgå i internationale operationer. Men en ny trusselssituation betyder, at man bliver nødt til at opprioritere det mere traditionelle forsvar. Denne nye
trusselsituation fordrer samtidigt en større grad af samarbejde og koordinering med vores
allierede. Det giver ganske enkelt ikke mening at tænke dansk forsvar isoleret.
Forsvaret bør både i forhold til materiel og uddannelse af personale forsøge at sikre, at det
danske forsvar styrker NATO mest muligt. Det betyder f.eks., at dansk forsvar ikke per definition skal kunne løse alle opgaver og have al slags materiel, hvis en større grad af specialisering er mere effektivt.
Liberal Alliance ønsker at ophæve forsvarsforbeholdet i EU, så Danmark kan blive en fuldt
integreret del af EU’s forsvarsindsats. Forsvarsindsatsen er netop et af de områder, hvor EU
giver allerbedst mening.
Liberal Alliance mener:
•
•

•

•
•
•
•
•

Vi skal være på forkant med den globale magtbalance og bidrage til at
sikre international handel, fred og sikkerhed.
Danmarks reaktion på Ruslands truende adfærd og de militære aktioner i
bl.a. Ukraine må være fastholdelse og etablering af stærke gensidige sikkerhedsalliancer samt konkrete sanktioner og skarp afstandstagen.
Danmark skal have vilje til at føre en aktiv udenrigspolitik, og dansk
krigsdeltagelse skal være velovervejet med realistiske forventninger
til risici og omkostninger. Beslutning om krigsdeltagelse skal følges
af en klar exitstrategi.
Værnepligten skal afskaffes.
Vi skal anvende den nyeste teknologi for at overvåge og sikre Arktis.
Materielanskaffelser skal koordineres i NATO-regi, så alle ikke skal have
alt til alle værn (Smart Defence).
Forsvaret skal effektiviseres på alle niveauer, herunder også i topledelsen.
Konkurrenceudsættelse skal anvendes, hvor det er muligt.
De frivillige elementer i forsvaret, herunder hjemmeværn og beredskab,
skal opprioriteres.
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UDVIKLINGSPOLITIK

Velstand til verdens fattigste
Dansk udviklingspolitik skal være realistisk, pragmatisk og målrettet. Vi skal i fornødent omfang bidrage med nødhjælp i akutte katastrofesituationer, hvor sult, tørst, naturkatastrofer
eller krig bringer mennesker i nød. Dansk udviklingspolitik skal overodnet bekæmpe ekstrem
fattigdom, understøtte retsstatsprincipper, beskytte privat ejendomsret, bekæmpe korruption
og fremme frihandel i ulandene.
Bistand i form af udviklingsmidler til ulande skal altid gives som hjælp til selvhjælp. Dårlige
samfundsstrukturer er en af hovedårsagerne til fattigdom, og udviklingsbistanden skal understøtte udviklingen af kompetencer, erhvervsliv, økonomisk vækst og samhandel i modtagerlandene. Liberal Alliance vil desuden arbejde hårdt for øget frihandel mellem verdens
fattige og rige lande, da handelsbarrierer og toldmure har været den største forhindring for
økonomisk udvikling i udviklingslandene. Demokratiseringsprocesser kan støttes, men altid
på anmodning af modtagerlandene.
Overholdelse af de borgerlige frihedsrettigheder som f.eks. ejendomsret og ytringsfrihed skal
være et basalt krav for at få udviklingsbistand. Vi skal derimod afholde os fra at stille urealistiske krav om grøn vækst, sociale rettigheder mv. Det er først og fremmest frihandel, der skaber
grobund for større frihed og økonomisk vækst. Liberal Alliance støtter Danmarks nuværende
bidrag af udviklingsbistand på 13,8 mia. kr. (0,7 pct. af BNI). Men Liberal Alliance er af den
opfattelse, at man kan få langt mere gavn for pengene, hvis man prioriterer anderledes.
Liberal Alliance mener:
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

Danmark skal prioritere sin udviklingsbistand, så den i højere grad tilfalder verdens fattigste.
Danmark skal arbejde for mere frihandel mellem verdens rige og fattige
lande og for nedbrydelse af handelsbarrierer og toldmure.
Der skal være effektiv kontrol med anvendelsen af danske udviklingsmidler.
Det skal ikke være muligt at yde erhvervsstøtte for bistandskroner.
Udviklingsmidler må ikke yde støtte til politiske kampagneorganisationer,
nationale imagekampagner og lign. uanset formålet.
Man bør lave en kritisk gennemgang af samarbejdsorganisationer med
eksisterende rammeaftaler og forny udbudsreglerne.
Udviklingsbisstanden skal prioriteres til lande, der befinder sig i ”poverty
traps” (fattigdomsfælder), og som ikke selv er i stand til at forbedre deres
egen situation.
I såkaldte ”failed states” (sammenbrudte stater) skal støtten som udgangspunkt gå til ikke-statslige organisationer og kan kun under særlige
omstændigheder gå til disse stater.
Humanitære katastrofer, der driver mennesker på flugt, skal løses i nærområderne ved hjælp af en koordineret international nødhjælpsindsats.
De seneste års flygtninge- og migrationsstrømme har vist, at udviklingsog sikkerhedspolitik er uadskillelige og derfor bør behandles sådan fremover.
EU’s landbrugsstøtte bør afskaffes, så det bliver lettere for udviklingslande at indtræde på det globale marked.
Den samlede danske udviklingsbistand bør følge FN’s anbefalinger, som
i øjeblikket er på 0,7 pct. af BNI.
Succeskriteriet for dansk udviklingsbistand er de opnåede resultater –
ikke hvor mange penge vi bruger på den samlede udviklingsbistand.

NATUR, MILJØ OG RESSOURCER
Grøn fornuft

Liberal Alliance vil fastholde et højt fagligt begrundet niveau af natur- og grundvandsbeskyttelse, miljøregulering og ressourceeffektivitet i Danmark, men med væsentlige effektiviseringer i det offentlige tilsyn og administration bl.a. ved hjælp af afbureaukratisering og udlicitering af tilsynsopgaver, sagsbehandling mm. Der skal sikres en balance mellem benyttelse og
beskyttelse, men naturen og miljøet forbedres ikke af at blive målt, vejet og administreret.
En effektivisering vil frigøre midler, der kan omprioriteres til naturpleje, miljøforbedringer og
forureningsbekæmpelse i Danmark samt til forskning og teknologiudvikling inden for disse
områder.
Den danske regulering inden for natur, miljø og ressourcer skal følge EU’s regler og direktiver
og undgå de eksempler på udviklingshæmmende overimplementering, der eksisterer i dag.
Danmarks førertrøje på miljøområdet skal udnyttes til at øge eksporten og til at påvirke myndighederne og borgerne i vores nabolande til – i ligeså høj grad som i Danmark – at tage ansvar for påvirkning af vores fælles økosystem.
Samtidig skal miljøindsatsen varetages på en måde, så der altid opnås størst mulig effekt på
natur og miljø og færrest mulige byrder på erhvervslivet såvel som privatpersoner. Det vil ofte
betyde individuelle og differentierede målrettede løsninger dér, hvor behovet for mennesker
og miljø er størst.
Liberal Alliance mener:
•

•
•

•

•

•
•

Natur- og miljøindsatsen skal målrettes de områder, som markedet ikke
selv kan regulere – som f.eks. biodiversitet – og altid bygge på et uvildigt
fagligt og dokumenteret grundlag samt nyeste teknologiske løsninger.
Myndighedspåbud på miljøområdet skal udelukkende udstedes, såfremt
der kan dokumenteres en egentlig miljøeffekt.
Der skal iværksættes en kvalitetskontrol af alle offentlig støtteordninger
og hele afgiftsstrukturen med fokus på konkurrenceforvridende effekter
og den reelle virkning på miljøet.
Der skal også gøres op med kommunernes (og andre offentlige institutioners) uheldige dobbeltroller som f.eks. både aktør og myndighed på
affaldsområdet eller naturforvalter og kommerciel skovejer.
Der bør tages indledende skridt frem mod indførelse af offentlige indkøbsprincipper med fokus på totaløkonomi og livscyklusvurdering af
miljøeffekten, og hvor både indkøbspris, driftsomkostninger og udgifter
til bortskaffelse/genanvendelse medtages i den samlede vurdering. Det
offentlige skal med andre ord foretage en samlet vurdering ved indkøb og
ikke altid foretage indkøb til den umiddelbart billigste indkøbspris, men
også vurdere f.eks. strømforbrug i levetiden og udgifter til bortskaffelse.
Kræver natur- og miljøindsatsen indgreb i den private ejendomsret, skal
dette altid ske mod fuld erstatning.
Der skal indføres krav til alle myndigheder om løbende evaluering og revurdering af bagatelniveauer og grænseværdier i miljøreguleringen og
evt. indføres et standardprincip om solnedgangsklausuler for al national
særlovgivning på natur- og miljøområdet.
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FØDEVARE- OG LANDBRUGSPOLITIK
Konkurrencedygtigt landbrug

Liberal Alliance vil arbejde for, at landbrugserhvervet får friheden til at arbejde under ansvar tilbage, og at landbrugets konkurrenceevne styrkes. Dansk fødevareproduktion har høj kvalitet
i forhold til produktionen på verdensmarkedet, men på grund af de ringe konkurrencevilkår er
erhvervet fortsat udfordret. Det er Liberal Alliances opfattelse, at dansk landbrug kan skabe
væsentligt højere indtjening uden at øge miljøbelastningen. Det kræver en målrettet indsats,
et opgør med kontrolregimet og lettelse af skatter og afgifter.
Da vi i sin tid stemte os ind i EF, var det bl.a. med det formål at sikre dansk landbrugs konkurrencevilkår. I dag kan vi konstatere, at væksten er gået i stå, og at mange arbejdspladser i
såvel primær- som sekundærproduktionen rykker til udlandet. Vi kan desuden konstatere, at
detailreguleringen og bureaukratiet er ved at tage den sidste rest af frihed ud af et selvstændigt og stolt erhverv, og at EU-lovgivning fortolkes og implementeres strengere i Danmark end
i vores nabolande. Det er hverken holdbart eller rimeligt.
Det er heller ikke rimeligt, at staten prøver at styre vores forbrug af fødevarer gennem moraliserende forbud og afgifter som f.eks. det foreslåede forbud mod tobakslignende slikprodukter
og den eksisterende sukkerafgift. Det vil Liberal Alliance gøre op med.
Liberal Alliance mener:
•

•
•

•

•

•
•
•
•

Dansk landbrugs konkurrenceevne skal styrkes, så danske landmænd
konkurrerer på lige vilkår med landmænd i det øvrige EU. Der skal derfor
gøres op med overimplementeringen af EU-regler.
Landbrugets beskatning skal lettes – dels på beskatningen af produktionsjord og dels ved afskaffelse af bo- og arveafgifter ved generationsskifte.
EU’s landbrugsstøtte bør afvikles. Indtil landbrugsstøtten er væk, bør
dansk landbrug dog ikke stilles ringere end de øvrige EU-landes landbrug.
Der skal gennemføres en evaluering af, om miljøkontrollens organisering
efter kommunalreformen fungerer hensigtsmæssigt, og det skal overvejes, om miljøkontrollen med fordel kan udliciteres.
Danske forbrugeres frihed til at træffe egne forbrugsvalg skal respekteres
ved at afvikle afgifter som f.eks. sukkerafgiften. Forslag om forbud mod
bestemte fødevarer bør på det skarpeste afvises.
Obligatorisk mærkning af fødevarer skal kun omhandle fødevarernes ingredienser og næringsindhold.
NaturErhvervsstyrelsen nedlægges
Danmarks Naturfredningsforening skal have præcis samme status som
andre i forbindelse med klagesager.
Produktion af hamp og cannabis skal tillades i den danske fødevareklynge.

ENERGI OG KLIMA

En konkurrencedygtig energipolitik
Danmark bør koncentrere sig om rationelle energibesparelser og klimatilpasninger frem for en
kostbar omlægning af økonomien, som favoriserer særligt udvalgte fossilfrie energiformer, og
som ikke nødvendigvis har nogen særlig positiv effekt på miljøet. De temperaturændringer, som
opleves mange steder i verden, er et resultat af naturlige fænomener og menneskelig adfærd. Det
skal vi tage seriøst, og vi skal sikre, at vi altid sætter ind dér, hvor effekten af indsatsen er størst.
Liberal Alliance er således kritisk over for en meget ensidig og dyr dansk satsning på CO2neutrale energiformer, som ikke giver mening i forhold til de globale klimaproblemer. Vi bør i
højere grad tage udgangspunkt i, at Danmark er en lille åben økonomi, der opererer på et frit
marked og derfor ikke alene kan ændre klimaet.
Derfor foreslår Liberal Alliance, at der igangsættes en proces med opkøb af CO2-kvoter for
at lade dem forblive ubrugte. På denne måde forhindrer vi, at danske CO2-reduktioner ikke
blot udlignes af andre europæiske landes forøgede udledninger. Dette er den mest effektive
og økonomisk fornuftige måde at sikre reduktion af den samlede europæiske CO2-udledning.
De enormt høje energiafgifter og mange ukoordinerede støtteordninger skal erstattes af et system, hvor grønne teknologier konkurrerer på lige vilkår, og hvor investeringerne tager afsæt i
transnationale løsninger. Et bud på et sådant er det certifikatsystem, der i dag kendes i Norge
og Sverige. Her konkurrerer alle vedvarende energikilder på et særskilt marked, der altid sikrer
den laveste pris.
De mange driftstilskud skal minimeres og konverteres til støtte i teknologiudvikling. Kun ved
at sikre udviklingen af billigere grønne teknologier kan vi opnå en fossilfri energisektor på længere sigt. Det er vigtigt, at udviklingen i energisektoren reelt arbejder hen imod bæredygtige
løsninger, uden at disse forværrer de langt alvorligere fødevareproblemer i verden.
Liberal Alliance mener:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Energipolitikken skal bæres af ønsket om billig, stabil og sikker energi.
Den danske stat skal ikke subsidiere energiproduktion, så længe forsyningen kan sikres billigst på markedet.
Der bør sættes stop for investeringer, som medfører højere afgifter og
dårligere konkurrenceevne – særligt i form af PSO-opkrævninger.
Ensidige tilskud skal fjernes, afgifterne skal reduceres og grundforskningen i nye teknologier skal styrkes.
Alle teknologier skal konkurrere på lige vilkår og gerne på baggrund af
såkaldte certifikater, der understøtter grøn omstilling.
Vi bør være åbne over for alle energiformer – også nye kernekraftteknologier som thorium og lign.
Elsektoren skal effektiviseres, og der skal være reel konkurrence mellem
de forskellige aktører.
Statens aktier i DONG skal sælges
Vindmøllebekendtgørelsen skal revideres, så den sikrer en reel beskyttelse af borgerne, ift. f.eks. lavfrekvent støj
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KULTURPOLITIK
Et liberalt kultursyn

Liberal kulturpolitik skal fremme værdier som demokrati og frihed. Bevidsthed om vores egen
historie og kultur bliver bestemt ikke mindre vigtig i en tid, hvor kulturmøder kan munde ud i
både inspiration og sammenstød. Kulturens rolle er mangfoldig. Kulturen er vores fundament
og rødder, kulturen er det, der binder os sammen, og kulturen kan også udfordre os til udvikling og nytænkning.
Målet med en liberal kulturpolitik er, at kulturudbuddet bliver mere mangfoldigt, men også
mere selvbærende. I alt for mange år er den statslige kulturstøtte blevet smurt ud i et tyndere
og tyndere lag. Det har hæmmet både elite og vækstlag.
Bredden i dansk kulturliv er vigtig. Foreningsdanmark er fortsat demokratiets kravlegård og
dermed en væsentlig kulturfaktor, når vi taler om frihed til at tænke, tro og mene det, man vil
– og samtidig lære fællesskabets værdier at kende.
Kultur er det, der binder samfundet sammen. I Liberal Alliance ønsker vi en kulturdebat, der
løfter sig op over spørgsmålet om mere eller mindre kulturstøtte. Økonomidiskussionen skygger i øjeblikket for diskussionen om, hvad der er det særlige ved vores kultur. Men vi kommer
ikke uden om den, så her er vores bud.
Der er et stort behov for reformer i den måde, den statslige kulturstøtte forvaltes på. Stort set
al kulturstøtte er historisk bestemt, og det er nærmest umuligt at omprioritere. Liberal Alliance
ser som udgangspunkt kulturlivet udfolde sig på tre niveauer:
—— Elite
—— Mainstream
—— Vækstlag
Vi ønsker at omlægge den statslige kulturstøtte, så flere kulturtilbud, der tiltrækker mange og
derfor har gode muligheder for egenfinansiering, kommer til at stå på egne ben. Til gengæld
skal såvel elite som vækstlag have større opmærksomhed.
For at markere vores værdier er det nødvendigt at tænke elitært. Elite er et fyord i vores socialdemokratiske tankegang, men hvad enten vi hylder H.C. Andersen, Carl Nielsen, Kierkegaard,
Grundtvig eller fodboldlandsholdet, så er det netop eliten og det sublime, vi hylder og måske
endda lader os inspirere af.
Også vækstlag og de talentfulde unge skal have opmærksomhed. Der skal sikres flere muligheder for ”seed money,” så de talentfulde kan få et tidsbegrænset økonomisk skub. Til
gengæld skal det stå helt klart, at det er tidsbegrænset.
Udgangspunktet for en liberal kulturpolitik er først og fremmest civilsamfundet og det frie
marked. Det, der kan klare sig på borgernes eget initiativ eller på markedsvilkår, skal gøre det.
Offentlig støtte kan kun komme på tale der, hvor vigtige kulturtilbud ellers ville forsvinde, fordi
Danmark er et lille sprogområde og dermed udgør et begrænset marked. Det er usundt, når
kulturlivet i for høj grad bliver afhængig af permanent støtte fra de offentlige kasser. Man får
det, man betaler for, og når det primært er magthaverne, der betaler – også i bredden – så
udebliver magtkritikken. Man får et kulturliv, der spiser af hånden.
Der er faktisk en del af kulturlivet, som allerede klarer sig fint på markedsvilkår. Vi har i dansk

arkitektur, i dansk design, i dansk kokkekunst og i dansk billedkunst fornøjelsen af at være
blandt de bedste på verdensplan. Markedet beskyldes nogle gange for at trække
kvaliteten ned. Men her ser det ud til, at det sublime stortrives, når kunstarten er
markedsafhængig. Markedet kan ikke altid drive kunsten til det ypperste. Men kunsten
alene uden et marked skaber sjældent blivende værdi.
Kulturen skal først og fremmest komme nedefra. Det er her, de nye og spændende initiativer
opstår. Til gengæld skal der være en synlig elite, der præsterer det sublime.
Der er i høj grad brug for en større grad af privat finansiering af kulturen. Vore dages ”mæcener” er de store fonde. Liberal Alliance ønsker derfor lempelige skatteforhold for fonde, der
yder støtte til dansk kultur.
I dagens Danmark fylder det offentlige så meget, at der er meget begrænset plads i den enkelte familie eller virksomheds økonomi til for alvor at støtte kulturen. Derfor er Liberal Alliances skattepolitik i allerhøjeste grad også kulturpolitik, da borgerne vil kunne beholde flere af
egne penge. Liberal Alliances skattepolitik er også kulturpolitik for de enkelte kunstnere, idet
bundfradraget fordobles, så ingen skal betale skat af de første 84.000 kr., man tjener om året.
Det er rimeligt, at man i videre udstrækning end i dag skal kunne forsørge sig selv, før man
skal forsørge andre.
Liberal Alliance mener:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Den statslige kulturstøtte skal prioritere elite og vækstlag.
Den statslige kulturstøtte skal naturligvis underlægges samme sparekrav
som øvrige offentlige udgifter.
Kulturstøtten skal prioritere institutioner og organisationer, hvor der er
stor grad af frivilligt engagement.
Kulturstøtten skal prioriteres, så man sikrer et kulturliv i hele Danmark –
også uden for de store byer.
Der skal være en vis brugerbetaling på alle kulturelle institutioner, f.eks.
museer.
Der skal stilles krav om forenkling og afbureaukratisering for at være
modtager af tips- og lottomidler.
Kulturfonde skal sikres lempelige skatteforhold.
Medaljevindere ved sportsbegivenheder skal skattefritages på samme
måde som modtagere af kunstpriser og lign.
Der skal ikke tildeles nye livsvarige ydelser til kunstnere (hædersydelser).
Regler for foreningslivet skal afbureaukratiseres
Kulturministeriet skal samarbejde med undervisningsministeriet ift. vedvarende at inddrage og levendegøre dansk kulturarv i undervisningen i
grundskolen og på ungdomsuddannelserne.
Danske Spil skal privatiseres.
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BOLIGPOLITIK
Sæt boligen fri

Planøkonomi virker ikke – heller ikke på boligmarkedet. Liberal Alliance vil i stedet sætte
boligen fri, så danskernes behov for bolig kan opfyldes bedst muligt af et boligmarked med
overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel.
Hvor markedet for ejerboliger og erhvervslejemål er frit, er markedet for leje- og andelsboliger
desværre skævvredet af omfattende regulering og priskontrol til skade for den brede masse
af boligforbrugere uden særlige kontakter.
Prisreguleringen gør udvalget af lejeboliger mindre. Store tilskud til den almennyttige boligsektor koster skatteyderne dyrt og er konkurrenceforvridende i forhold til private udlejere.
En del andelshavere ville helst erstatte deres ejerforhold med en almindelig ejerboligstatus,
men det forbyder loven.
Liberal Alliance mener:
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Huslejereguleringen skal afskaffes for nyudlejninger, mens overgang til fri
husleje skal indfases over 20 år for eksisterende lejemål.
Lejer og udlejer skal selv kunne aftale forud for indflytning, om lejemålet
er tidsbegrænset, og i så fald hvor længe lejemålet gælder, og på hvilke
betingelser lejemålet kan opsiges af begge parter.
Tilskud til de almennyttige boligselskaber skal afvikles, og selskaberne
skal i stedet have fuld råderet over Landsbyggefondens midler.
Priskontrol på andelsboliger skal afvikles sammen med forbuddet mod at
omdanne andelsboliger til ejerboliger.
Tilbudspligten, som forhindrer, at udlejere kan sælge deres udlejningsejendomme til andre udlejere, hvis lejerne vil overtage som andelsboligforening, skal afskaffes.
Boligskatterne skal holdes i ro.
Bygningsreglementet skal liberaliseres.
Sommerhusejere skal have ret til at bruge deres sommerhus som helårsbolig, hvis de ønsker det.
Støtte til byfornyelse skal afskaffes

TRANSPORTPOLITIK

En fremtidssikret transportpolitik
Transportpolitikken skal udvikles med de rette proportioner mellem offentlig og privat transport og bør følge et princip om, at de infrastrukturprojekter, der prioriteres, er dem med det
største samfundsøkonomiske afkast.
Den kollektive trafik i Danmark er dyr og ineffektiv, og det er bydende nødvendigt at bryde
op i monopoldannelsen og inddrage private aktører på området. Det gælder især for DSB’s
aktiviteter.
Over 90 pct. af persontransporten foregår på de danske veje, og det er derfor også nødvendigt, at hovedparten af statens investeringer placeres her. Eksempelvis er det vigtigt, at staten
udvider motorvejsnettet de steder, hvor det giver mest samfundsmæssig mening, og at vi understøtter de store bro- og tunnelprojekter (Femern, Kattegat og havnetunnelen i København).
Fjernbusser skal have gode vilkår og kunne tilbyde et konkurrencedygtigt tilbud på DSB’s
strækninger, ligesom udfordringsretten generelt skal nyde fremme på hele transportområdet.
Skinner og veje skal forblive i offentlig regi, mens operatørerne så vidt muligt skal operere på
markedsmæssige vilkår, og derfor skal kontrakten med DSB opsiges hurtigst muligt.
De statslige investeringer bør generelt tage langt mere hensyn til teknologiudviklingen, herunder fremkomst af førerløse biler og busser, droner m.v. som kan udfordre de traditionelle
beregninger på trængsel, miljø og sikkerhed.
Liberal Alliance mener:
•
•

•

•
•
•
•
•

•

Investeringer i infrastruktur og øget mobilitet øger væksten i Danmark og
er derfor et centralt fokusområde.
Udbygning af vejnettet – eksempelvis motorveje, tværgående motortrafikveje og omfartsveje omkring provinsbyerne – kræver langt større fokus
i prioriteringerne.
Der bør udarbejdes solide økonomiske beregninger for Kattegatforbindelsen, således at den kan principgodkendes snarest muligt, ligesom
den københavnske havnetunnel bør etableres.
Registreringsafgiften skal afskaffes.
Benzin- og dieselafgiften skal sænkes.
Hastighedsgrænserne på motorveje, motortrafikveje og landeveje bør
sættes op, hvor det er færdselssikkerhedsmæssigt forsvarligt
Aldersgrænserne for kørsel på store og små knallerter/motorcykler skal
sænkes og i højere grad samordnes med de øvrige europæiske lande.
Moderne MRT-busløsninger (hurtigbusser) vil ofte være at foretrække
frem for de meget dyre letbaneløsninger, som oftest har et meget ringe
samfundsøkonomisk afkast.
Der skal både i lovgivning og infrastrukturinvesteringer indtænkes mulighed for førerløse biler
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KIRKEPOLITIK

Folkekirken som folkets kirke
Med 77 pct. af danskerne som medlemmer har vi per definition en folkekirke i Danmark. I de
senere år er der imidlertid blevet for meget stat og for lidt kirke. Folkekirkens struktur er uklar,
og rollefordelingen mellem politikere, Kirkeministeriet, stifter, provstier og menighedsråd er
ved at sande til i bureaukrati.
Hertil kommer, at vi som følge af indvandring har fået andre trossamfund, der markerer sig.
Vi vil værne om trosfriheden og mener ikke, at staten skal blande sig i borgernes trosforhold.
Vi er desuden liberale, og det indebærer, at staten ikke skal blande sig i, om borgerne bærer
religiøse symboler i det offentlige rum. På den anden side vil vi dog værne om private arbejdsgiveres ret til at stille krav til medarbejdernes påklædning.
Liberal Alliance hilser debatten om folkekirkens struktur og fremtid velkommen. Det er vores
udgangspunkt, at alle folkekirkens aktiviteter – bortset fra bevarelse af kulturarv i form af bygninger – skal finansieres af medlemmernes bidrag, og at medlemmerne skal have friheden til
at beslutte, hvordan medlemsbidragene skal anvendes.
Liberal Alliance mener:
•
•

•
•

Folkekirken og statens økonomi skal adskilles. Præstelønninger og medlemsaktiviteter skal finansieres af medlemmerne.
Staten skal til gengæld betale for de ydelser, folkekirken leverer til alle
borgere. I dag drejer det sig f.eks. om fødselsregistrering, kirkegårdsvedligeholdelse, vedligeholdelse af kulturarv mv.
Fødselsregistrering skal overgå til kommunerne, præcis som det af historiske grunde sker i Sønderjylland i dag.
Folkekirkens medlemmer skal i forlængelse af en strukturreform beslutte hvilken myndighed, der skal ansatte præsterne. De skal ikke længere
være statsansatte embedsmænd.

IT-POLITIK

Teknologisk nytænkning
It kan – anvendt rigtigt – komme til at spille en nøglerolle i effektivisering og et kvalitetsløft af
den offentlige sektor. Det kræver imidlertid god ledelse og evne til nytænkning, så vi kan udgå
de store it-skandaler, vi har været vidne til i de senere år. Det er først og fremmest afgørende,
at rammerne for statens it-politik er både fremsynede og fleksible. Politikken skal være til
gavn for det danske samfund som helhed. Dette kræver, at erhvervslivet i højere grad medtages, når staten udvikler offentlige it-strategier. Dernæst er der brug for, at forudsætningerne
for den digitale infrastruktur i hele Danmark genforhandles, så en markedsdrevet og teknologineutral politik sikres. Denne it-udvikling kræver også, at man står fast på borgernes retssikkerhed. I takt med at vi som borgere bliver mere forbundne med internettet – personligt og på
vores arbejdsplads – efterlader vi flere dataspor. Man er derfor nødt til at skelne klart mellem
offentlige og personlige data, ligesom staten skal fraholdes at krænke vores grundlæggende
frihedsrettigheder gennem en eventuel udførlig og systematisk it-overvågning.
Liberal Alliance mener:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Bedre offentlige it-løsninger med henblik på at aflaste erhvervslivet.
En stærkere koordinering mellem den offentlige sektor og erhvervslivet
når statens digitaliseringsstrategier udarbejdes.
Forbedret it-sikkerhed af borgernes data inden for det offentlige og
erhvervslivet.
Gevinster ved digitalisering i det offentlige skal bruges fuldt ud til besparelser og dermed en slankning af den offentlige sektor.
Ministerierne bør tage højde for de it-mæssige konsekvenser, når ny lovgivning udformes.
Borgernes grundlovssikrede rettigheder må ikke krænkes af myndigheder gennem masseovervågning og lign., som it muliggør.
En fremtidssikring af den digitale infrastruktur kræver nye langsigtede
aftaler gennem et nyt teleforlig.
Det offentlige skal ikke udvikle it-systemer på egen hånd, men overlade
det til private aktører gennem udbud.
Ældre borgere, der ikke er it-parate, skal have rimelige vilkår, når kontakten med det offentlige skal digitaliseres.
Større fokus på digitaliseringen af kernevelfærd i den offentlige sektor.
Den teknologiske innovation bør også finde sin vej ind i det danske velfærdssystem.
I forbindelse med offentligt specialudviklede IT-systemer frigives kildekoder som open source når dette er foreneligt med datasikkerhedshensyn
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MEDIEPOLITIK

Styrk alsidigheden i en mediebranche i opbrud
En fri presse er demokratiets salt. Derfor skal hverken politikere eller andre blande sig i den
grundlovssikrede ytrings- og pressefrihed eller i mediernes ret til at prioritere og redigere.
Globaliseringen påvirker danske medier, og det er både en gave og en udfordring. Medieforbrugernes adfærd flytter sig i øjeblikket hurtigere end rammevilkårene, der derfor bliver en
hindring for udviklingen. Dansk mediepolitik er i øjeblikket kendetegnet ved konstant at være
bagud i forhold til virkeligheden.
Rammevilkårene i mediebranchen skal sikre styrket konkurrence, alsidighed og dansk public
service på nye vilkår.
Liberal Alliance mener:
•

•

•
•

•

Den statslige mediestøtte skal afvikles. Det kan ikke ske fra den ene dag
til den anden, så vi foreslår en afviklingsperiode på 10 år. I denne periode
kan alle medier, der i dag modtager statslig mediestøtte, omstille sig til
nye forretningsmodeller.
Nye medier skal have lige konkurrencevilkår. Public service er et begreb,
der i dag anvendes på mange forskellige måder. Liberal Alliance ønsker at
afskaffe tvangslicensen og fremover finansiere DR via en abonnementsordning, ligesom DR bør koncentrere sig om at løfte de opgaver af samfundsmæssig betydning, som private medier ikke kan eller vil løfte.
Public service-puljen skal kunne søges til innovative tiltag på alle medieplatforme.
TV2 skal privatiseres. I et liberalt demokrati er det kritisabelt, at staten
ejer de to største tv-stationer. TV2 har i en årrække klaret sig glimrende
uden statslig støtte, og der er ingen grund til statsligt ejerskab.
Reklamereglerne skal liberaliseres, så f.eks. politiske reklamer på tv tillades.

ØKONOMI OG VÆKST

Frihed og velstand går hånd i hånd
Frihed er en forudsætning for menneskelig værdighed, og velstand er en forudsætning for ordentlige levevilkår. Heldigvis står frihed og velstand ikke i et modsætningsforhold til hinanden.
En fri økonomi skaber tværtimod langt større velstand end en kommandoøkonomi.
Liberale har alle dage haft blik for, at velstand skabes af mennesker – enkeltvis og i fællesskab
– som har friheden til at iværksætte og producere. Og liberale har ikke haft svært ved at indse, at mennesker bl.a. motiveres til at bidrage til samfundets velstand ved udsigten til, at de
selv kan høste størstedelen af frugten af deres arbejdsindsats, opfindsomhed og villighed til
at løbe en risiko. Derfor har liberale samfund med privat ejendomsret og fri markedsøkonomi
også gennem hele verdenshistorien været de mest velstående samfund, mens eksperimenter
med mere statsdirigerede økonomier har affødt fattigdom og fiasko.
Liberal Alliances økonomiske politik bygger på disse tanker. Vores 10-årsplan for økonomien
vil ifølge Finansministeriet øge beskæftigelsen i Danmark med 124.000 personer, og den vil
få Danmarks velstand til at vokse med over 100 mia. kr. mere, end hvis vi ikke gennemfører
Liberal Alliances økonomiske reformer.
Det er tiltrængt. Danmark har de senere år haft betydeligt lavere økonomisk vækst end vores
nabolande, og ifølge OECD forventes Danmark frem mod år 2030 at fortsætte lavvæksten og
få den 6. laveste økonomiske vækst af 34 OECD-medlemslande.
Ekstra velstand kan bruges til alt godt. Velstand kan f.eks. give mennesker råd til mere plads
i boligen, en ekstra ferierejse eller til at holde mere fri med børnene eller med familiens gamle.
Ekstra velstand kan også bruges til bedre sundhedsydelser, skoler eller ældrepleje. Kun fantasien sætter grænser.
Liberal Alliance mener:
•

•

•

Der skal gennemføres en 10-årsreformplan for dansk økonomi, som ifølge Finansministeriet vil øge beskæftigelsen med 124.000 personer og
gøre Danmark mere end 100 mia. kr. rigere.
Skatten på at arbejde og investere i Danmark skal sænkes og beskæftigelsen skal øges gennem arbejdsmarkedsreformer, fordi ekstra arbejde
og ekstra investeringer er det, der skaber økonomisk vækst.
Man skal se fordomsfrit på dansk økonomi, sammenligne Danmark med
andre lande, som bedre har været i stand til at skabe økonomisk vækst
i de senere år og lade Danmark opnå bedre resultater ved at søge inspiration i reformer, som lande, der ligner os, har haft succes med at
gennemføre.
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ARKTIS

Rigsfællesskabet og Arktis
Liberal Alliance vil fastholde et stærkt og samarbejdende rigsfællesskab og understøtte den
igangværende udvikling mod øget selvbestemmelse på Færøerne og i Grønland med henvisning til selvstyreloven.
Liberal Alliance vil respektere de nordatlantiske ønsker om selvbestemmelse og generelle ønske om, at danske parlamentarikere skal udvise tilbageholdenhed i grønlandske og færøske
anliggender – på samme vis som de 4 nordatlantiske mandater i det danske Folketing også
udviser tilbageholdenhed i forhold til at blande sig i interne danske forhold.
Vi skal være klar til at gribe de nye muligheder for vækst og liberal udvikling af både privat- og samfundsøkonomien, der i fremtiden opstår på landjorden samt på og under havets
overflade. Sigtet bør være at skabe en udvikling væk fra offentligt ejede monopoler mod en
erhvervssektor drevet af frie markedskræfter.
Det stigende fokus på udviklingen i rigsfællesskabets arktiske egne skal initieres og drives af
et forhåbentligt bredt flertal i de lokale demokratier.
Rigsfælleskabet har en unik platform for at skabe et internationalt forskningsmiljø med fokus
på at styrke og facilitere international grundforskning og teknologiudvikling i de arktiske egne.
Etableringen af en forskningshub i Grønland – som foreslået i den udenrigspolitiske redegørelse 2016 – bør derfor understøttes og opprioriteres.
I lyset af den øgede militære tilstedeværelse omkring Arktis og erfaringer med særligt Ruslands
militære ageren finder vi det nødvendigt at styrke det arktiske forsvars- og beredskabssamarbejde mellem alle fem kyststater med det formål at bevare Arktis som et spændingsfrit
område.
Der bør fokuseres på at udvikle samarbejdsmulighederne inden for fælles farvands- og
luftrumsovervågning via satellitter og navigationsteknologi samt internet- og telekommunikation, ligesom en egentlig samarbejdsorganisation omkring et arktisk satellitprogram med
fordel kan etableres.
Der er en udfordring forbundet med Danmarks og andre arktiske kyststaters ikke-harmonerende krav på udvidelser af de respektive landes kontinentalsokler i Arktis, der i dag har udsigt
til lang behandlingstid i FN. Der skal derfor arbejdes på at sikre en hurtigere og smidigere
model for behandling af rigsfælleskabets kontinentalsokkelkrav i Arktis.
Danmark bør understøtte en udvikling af turisterhvervet i Arktis – bl.a. ved etablering af offentlige/private partnerskaber og samarbejder på tværs af det arktiske område og landegrænser.
Ligeledes skal der sikres en mere holdbar og langsigtet flerstrenget erhvervsudvikling inden
for bl.a. råstoffer og fiskeri/akvakultur.
Liberal Alliance mener:
•

•

Såfremt et flertal på Færøerne ønsker det, skal forfatningsprocessen
genoptages, og Færøerne skal have mulighed for fuldstændig eller delvis
uafhængighed og selvstændighed i eller uden for rigsfællesskabet.
Grønland og Danmark skal i første omgang arbejde hen imod mest muligt
selvstyre og mest mulig hjemtaget administration inden for rigsfælleskabet og i enighed.

•

•
•
•
•

Når Grønland og Færøerne bevæger sig hen mod større uafhængighed,
bør de også selv bære ansvaret for deres finanser og ikke finansieres af
bloktilskud.
Der skal oprettes en fælles samarbejdsorganisation omkring et arktisk
satellitprogram.
Der bør iværksættes undersøgelser af, hvorledes det er muligt at skabe
opbakning til et mellemstatsligt forum for sikkerhedspolitiske drøftelser.
Overvågningsindsatsen af det arktiske område skal baseres på den nyeste teknologi, herunder drone-overvågning.
Der skal sikres en hurtig og langtidsholdbar afklaring på spørgsmål om
krav på rigsfælleskabets kontinentalsokkel.
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IVÆRKSÆTTERPOLITIK

Gode idéer kræver gode rammevilkår
Danmark har brug for virksomheder, selvstændige og iværksættere, der kan skabe arbejdspladser og dermed grundlaget for vækst, velstand og i sidste ende den velfærd, vi alle nyder
godt af. Det er derfor vigtigt, at vilkårene for at etablere, drive og udvikle virksomheder bliver
forbedret. Etablerede og velfungerende virksomheder har hidtil været grundlag for velstand
og varig vækst. Men vi er også afhængig af, at nye virksomheder kommer til, hvis Danmark
fortsat at være blandt de mest verdens mest velstående lande i verden.
Liberal Alliance ønsker at forbedre forholdene for iværksættere og erhvervsdrivende, så det
bliver nemmere og mere attraktivt at springe ud som selvstændig og bidrage til større velstandsskabelse i Danmark. Vi tror på, at iværksættere, selvstændige og private investorer, der
bringer deres egen tid og egne penge i spil, altid vil være bedst til at identificere nye muligheder for vækst og jobskabelse. Det er derfor ikke politikkernes opgave at udpege morgendagens succes eller favorisere udvalgte brancher. Politikkernes opgave består udelukkende i
at sikre de gode rammevilkår for iværksættere og erhvervsdrivende.
Liberal Alliance mener:
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Topskatten skal afskaffes og der skal indføres et nyt, større fradrag i bunden, så ingen betaler skat af de første 7.000 kr., de tjener hver måned.
Selskabsskatten nedsættes til 12,5 pct., så Danmark får bedre mulighed
for at tiltrække de nødvendige investeringer.
Den højeste sats på avanceskatten og udbytteskatten på personlige aktieudbytter sænkes fra 42 pct. til 30 pct., hvilket er på niveau med vores
nabolande.
Personlige gevinster ved salg af en eller flere virksomheder op til en værdi
af 10 mio. kr. skal blot beskattes med 10 pct.
Der skal indføres fradrag for tidligere års underskud, så beskatningen
først indtræffer, efter investeringen samlet har givet overskud.
Iværksætterskatten afskaffes, så aktionærer med en unoteret aktiebeholdning på under 10 pct. ikke bliver beskattet hårdere, end hvis andelen
er over 10 pct.
Arveafgiften afskaffes
FerieKonto nedlægges, så danske lønmodtagere ikke er tvunget til at
indbetale kapital til staten hver måned.
Der skal indføres en generel solnedgangsklausul på lovgivning, der pålægger virksomheder administrative byrder.
Man skal sikre, at regulering ikke forhindrer ny teknologi som f.eks. deleøkonomiske platforme.

TURISMEPOLITIK

Turisme som betydningsfuldt eksporterhverv
Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det gælder om at skabe vækst og
arbejdspladser i Danmark. Alene i 2015 var den samlede omsætning fra turister 92 mia. kr.
i Danmark. Dette forbrug skaber helt naturligt omsætning og beskæftigelse i en lang række
danske erhverv – også uden for de erhverv som man normalt forbinder med turisme. Ferie- og
forretningsrejsende bruger ikke kun penge på overnatninger og restaurantbesøg, men også
på shopping og meget andet. Beregninger fra VisitDenmark viser, at turismen er med til at
skabe knap 111.500 job i Danmark. Dette gør turismen til et af Danmarks største eksporterhverv, da det svarer til, at en dansk produceret vare, service eller oplevelse bliver eksporteret til udlandet. De udenlandske turister forbruger for i alt 36,7 mia. kr. årligt under deres
ophold i Danmark. Turismen står for 3,6 pct. af den samlede danske eksport.
Siden 2008 har Danmark haft en gennemsnitlig vækst på 1,5 pct. i antallet af udenlandske
overnatninger, hvilket placerer os i bunden, når vi sammenligner med landene omkring os.
På globalt plan har der været en gennemsnitlig årlig vækst i turismen på 3-5 pct. de seneste
ti år. Bevæger vi os syd for grænsen til Tyskland, har væksten siden 2008 været 5,1 pct. Det
er derfor afgørende, at de politisk bestemte rammebetingelser for turismeerhvervet sikres og
forbedres, så vi dermed optimerer mulighederne for at konkurrere med de mange nabolande,
som udfordrer Danmark på det globale marked for turisme. Sammenlignet med andre lande
er Danmark fortsat et af Europas dyreste lande at besøge som udlænding. Hvis prisen for en
gennemsnitlig overnatning eksempelvis falder, vil det blive mere attraktivt at besøge Danmark, end det er i dag. Man er derfor nødt til at styrke turisterhvervets rammebetingelser for
at styrke Danmarks position, ligesom man kan ændre en lang række regler for at opnå samme
effekt.
Liberal Alliance mener:
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Moms på hotel-og restaurationsydelser sænkes til 7 pct.
Det generelle niveau for energi- og punktafgifter sænkes
Sommerhusreglen afskaffes, så det bliver muligt for udlændinge at købe
sommerhus i Danmark.
Sommerhusreglerne liberaliseres, så en dansk sommerhusejer kan udleje
sit sommerhus året rundt og benytte det til sig selv efter forgodtbefindende.
Fradragsfordelene mellem privat udlejning og udlejning gennem bureauer ligestilles.
Planloven liberaliseres og ansvaret og udviklingen overlades i højere grad
til lokale politikere.
Der skal sælges ud af de statsejede campingpladser. Staten bør ikke drive turismevirksomheder og tilmed konkurrere med private virksomheder.
Lovgivningen skal ikke stå i vejen for nye teknologier og forretningsmodeller, når det gælder udlejning af sommerhuse, private boliger etc. til
turister.
Havne- og fiskeripolitikken skal liberaliseres til gavn for lokalsamfundene.
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BØRNEPOLITIK
Færre udsatte børn

Liberal Alliances udgangspunkt er, at alle familier skal have friheden til at indrette sig helt efter
den enkelte families eget ønske. Vi tror på, at forældre generelt er de bedste til at varetage
deres børns tarv, men vi erkender også, at der desværre er forældre, som ikke evner forældrerollen. Derfor er en børnepolitik med fokus på udsatte børn vigtig for Liberal Alliance.
En af velfærdssamfundets vigtigste roller er at skabe rammerne for, at alle har lige muligheder
i erkendelsen af, at ikke alle har samme forudsætninger for det gode liv. Dette gælder ikke
mindst disse børn, som vokser op med forældre, der ikke evner forældrerollen.
Trygge rammer, omsorg, kærlighed og stabilitet er afgørende for en god opvækst, og svigter
forældre deres ansvar i en grad, der skader børnene, bør velfærdssamfundet træde til. Målet for enhver indsats rettet mod børn, hvis forældre ikke kan tage vare på dem, bør være at
få barnet tilbage i en relation, hvor barnet bliver valgt til. Professionelle relationer kan aldrig
erstatte børns behov for kærlighed fra en forælder eller værge, der ikke kun varetager den
professionelle omsorg for barnets udvikling.
Børn skal kende deres rettigheder, og herunder hører, at ingen har ret til at røre ved barnets
krop, for et barn ejer sin egen krop. Personale, der arbejder med børn, skal være klædt bedre
på fagligt til at kunne spotte tidlige tegn på mistrivsel, således at man kan tage hånd om det
hurtigt. Derudover skal børn inddrages meget mere i afklarende forløb – børnenes stemme
skal indgå i afgørelser.
Forebyggelse er et vigtigt fokusområde, for forebyggelse kan reducere antallet af udsatte
børn i vores land. Forebyggelse kræver inddragelse af forskellige dele af det offentlige system
og kræver derfor et system, der kan kommunikere og oplyse på tværs. Forebyggelse handler
om skarp faglighed for de fagpersoner, der omgås vores børn. Og forebyggelse er også de
svære beslutninger om at tvangsfjerne børn fra deres forældre, fordi man vurderer, at de ikke
ejer forældreevnen.
Liberal Alliance ønsker en styrket forebyggende indsats, som reducerer antallet af børn, der
svigtes. Samtidig skal vi forbedre tilbuddene til de børn, som rammes af svigt og herunder
gøre det muligt altid at ansvarliggøre de offentlige myndigheder i de tilfælde, hvor også de
har svigtet.
Liberal Alliance mener:
•
•
•
•
•
•
•

Børns kendskab til deres rettigheder skal styrkes, herunder retten til egen
krop.
Fagligheden skal øges blandt pædagogisk personale i forhold til at spotte mistrivsel tidligt.
Antallet af udsatte børn skal reduceres gennem fokuseret forebyggelse.
Børns stemme skal styrkes i afgørelser, som påvirker barnet.
Digitaliseringen skal styrkes, så oplysninger nemmere kan deles på tværs.
Socialrådgivernes arbejdsgange skal afbureaukratiseres, så tiden bruges
på børn frem for papir.
Kommuner bør investere i den tidlige indsats for udsatte børn. Det betaler sig – menneskeligt og økonomisk.

•
•
•

•

Der skal sikres bedre muligheder for sanktionering af kommuner, der
svigter udsatte børn.
Forældelsesfristen i børnesager skal fjernes, så man altid kan ansvarliggøre myndigheder, der svigter.
Muligheden for adoption af anbragte børn skal fremmes i tilfælde, hvor
de biologiske forældre skønnes at have ingen eller ringe udsigt til at genvinde forældreevnen.
Hvis myndighederne konstaterer, at børns behov konsekvent sættes til
sidst, og hvis forældrene modtager overførselsindkomst, skal vi sikre
børnene ved, at der afsættes en andel af overførselsindkomsterne direkte til barnet til f.eks. skolemad, tøj, udflugter og sport.
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HANDICAPPOLITIK
Friheden til at leve livet

Liberal Alliance kæmper for mere frihed til alle borgere i Danmark – ikke mindst mennesker
med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser. Frihed er en grundlæggende forudsætning
for det gode liv. Derfor er det så afgørende for Liberal Alliance at sikre mest mulig frihed for
alle.
For at leve et frit liv kan mennesker med funktionsnedsættelser have brug for hjælpemidler.
Heldigvis bidrager den teknologiske udvikling til, at der kommer flere og flere hjælpemidler, og
det skal vi udnytte og oplyse om. Uanset hvad behovet for hjælp er, mener Liberal Alliance,
at det skal være nemt og ubureaukratisk at tilegne sig de rette hjælpemidler. Det gælder også
ved genbevilling, hvor Liberal Alliance gerne så, at man i højere udstrækning anvendte tro- og
loveerklæringer.
Det er vigtigt at huske, at selvom to borgere har samme handicap, kan deres situationer være
meget forskellige. Derfor skal man altid vurdere den enkelte borger individuelt og helhedsorienteret. Og man bør altid inddrage borgeren i videst muligt omfang.
Liberal Alliance ønsker, at borgere med opsparing skal have mulighed for at opgradere deres
tilbud gennem egenbetaling, ligesom ledsagerordningen skal reformeres, så den ikke begrænser borgere, men tværtimod giver flere muligheder.
På samme måde ønsker Liberal Alliance en gennemgang af hjælperordningen (den såkaldte
BPA-ordning), idet vi ønsker, at ordningen bredes ud og kan gælde for flere og i videre omfang. Ordningen giver den enkelte borger mulighed for selv at ansætte sin hjælper og således
agere arbejdsgiver. Det er et rigtig godt bud på, hvordan man kan sikre mere frihed for den
enkelte, og derfor ønsker Liberal Alliance, at ordningen bredes ud.
Overordnet set mener Liberal Alliance, at mere fokus på frit valg for den enkelte, mindre bureaukrati og mere tillid i det offentlige samt fleksible tilbud kan skabe rammerne for det bedste
liv, hvad enten man er et menneske med eller uden handicap. Derfor er disse elementer de
vigtigste at kæmpe for politisk.
Liberal Alliance mener:
•
•
•
•
•
•
•
•

Borgerne skal sikres mere frihed – også for mennesker med handicap.
Fritvalgsordninger skal fremmes.
Bureaukratiet i det offentlige skal mindskes.
Tilliden mellem borger og system skal øges.
Hver eneste borger skal vurderes individuelt og helhedsorienteret.
Ledsagerordningen skal reformeres.
BPA-ordningen skal udbredes.
Borgeren skal altid inddrages i sagsforløb.

