
Liberal Alliances

2035-plan

Fra tryghedsstat.
Til ansvarssamfund.



Vi har tårnhøje
ambitioner. Ikke for
hvad du skal bruge
dit liv til, men hvad
du har mulighed for

at bruge det på.
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Det her er ikke Liberal Alliances første økonomiske plan. Det bliver næppe heller den
sidste.

Men det er min første som formand. Og dermed også min mulighed for at slå fast,
hvorfor jeg er i politik, og hvad jeg kæmper for. Hvad vi kæmper for i Liberal Alliance.

Jeg elsker Danmark, og jeg er stolt af at være dansker. Tilfældighederne kunne have
gjort os til så meget andet, men vi fik det privilegium at være danskere.

Vi fik det privilegium at være en del af et land med en århundreder lang tradition for
gennem frihed, ansvar og forpligtelse at skabe et Danmark, vi kan være stolte af.

Men med det følger også en pligt til at sørge for, at vi fører arven videre. At vi løser
nutidens udfordringer i samme ånd, så også fremtidens danskere en dag kan se
tilbage på os og tænke det samme, som vi gør om vores forgængere. 

Vi er ikke tilfredse med den falske tryghed, der ligger i socialdemokratisk middel-
mådighed.

For Liberal Alliance er økonomisk politik ikke bare et spørgsmål om at reformere,
effektivisere, prioritere, minimere og maksimere.

Selvfølgelig har vi også den mest fornuftige politik set med økonomifaglige briller.
Det har vi altid haft. Men det er fordi, vi ikke kan skabe fremgang og blive rigere i
Danmark ved at føre ufornuftig og middelmådig stilstandspolitik.

Men i sidste ende er det forhold, at vi bliver rigere, kun et smukt biprodukt af, at vi
bliver friere.

Forord af
Alex Vanopslagh.
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Fremgang. Fordi et samfund i fremgang er et samfund, der bugner af mulig-
heder.

Ansvar. Fordi Danmark er bygget af myndige og ansvarsfulde borgere, der er for-
pligtet på noget større end sig selv.

Velfærd. Fordi vi har en stolt tradition for at passe på hinanden, også uden
statens hjælp.

Bæredygtighed. Fordi vi føler os forpligtet på det, vi giver i arv til fremtidens
fællesskab.

For os er den mest fornemme politiske opgave at sikre de optimale betingelser for, at
danskerne kan leve et liv i frihed. For frihed skaber muligheden for at tage ansvar.

At tage ansvar gælder både for den enkelte og for vores mange fællesskaber - det
skaber muligheden for en meningsfuld tilværelse, sådan som alle mennesker har
brug for.

For os er økonomisk politik værdipolitik. 

Derfor handler vores økonomiske plan om de kerneværdier, som ifølge os
kendetegner det bedste ved Danmark.

Det er de kerneværdier, vores 2035-plan er lavet for at styrke.

Meget af denne plan er gammelkendt liberal politik, men vi er heller ikke bange for at
foreslå tiltag, som ikke er de mest økonomisk optimale, når der står højere værdier
på spil. Den slags har vi netop rum til, fordi vi godt tør lave store og svære reformer.

Vi har tårnhøje ambitioner. Ikke for hvad du skal bruge dit liv til, men hvad du har
mulighed for at bruge det på.

Vi tager ikke æren for dine eller Danmarks bedrifter. Men vi hjælper dig gerne på vej.
Vi er fulde af håb, mod og inspiration, når vi ser, hvad danskerne udretter med deres
liv. For vi ved, hvad Danmark i sandhed kan blive til, hvis vi giver danskerne lov – et
ægte ansvarssamfund.

/Alex Vanopslagh
For os er økonomisk 
politik værdipolitik.
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Der er to grunde til, at vi laver store økonomiske planer. Den ene er, at vi gerne vil
vise, at der findes et alternativ til socialdemokratisk middelmådighed i tryghedsstaten
– nemlig et fremgangsrigt og bæredygtigt ansvarssamfund.

Den anden er, at det altid er en kerneværdi for os, at vores politik faktisk hænger
sammen. Vi lover ikke i øst og vest og finansierer det med fantasilliarder eller gæld.
Vi tør godt stå på mål for både vores ønsker og den måde, vi vil finansiere det på.

For vi ønsker et Danmark med lavere skatter og afgifter, hvor det altid kan betale sig
at tjene sine egne penge. Hvor vi hylder og fremmer ansvaret hvor end, det findes.
Hvor velfærden er friere og på borgernes præmisser. Og hvor vi tager os ordentligt af
vores omverden.

Det er liberal politik, der gør Danmark friere, rigere og mere ansvarligt.

Hvorfor laver vi en 2035-plan?

41.800 kr.
vil en almindelig arbejderfamilie

få i skattelettelser om året.

 Ca. 100 mia. kr.
i skattelettelser.

134.000 pers.
i øget arbejdsudbud.
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Et samfund med
lille velstand er et
samfund med få

muligheder.
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Fremgang.

Liberal Alliance har altid været Danmarks fremgangsparti
nr. 1. Vi er altid leveringsdygtige i stakkevis af forslag, der
sikrer en fremtid med fremgang og velstand, og vores
2035-plan er ingen undtagelse.

Her kunne vi godt vise dig en masse grafer og tal, men vi
vil hellere fortælle dig, hvorfor vi går så meget op i det, og
hvorfor du også bør gøre det.

Vi går ikke op i at skabe fremgang og velstand, bare fordi vi
kan pumpe BNP-tallene op og sikre en Ferrari i hver
indkørsel og champagne i hvert et glas. Penge er gode at
have, men velstand handler om noget mere grund-
læggende: Om de muligheder, som mennesker har for at
indrette og udfolde deres tilværelse.

Et samfund med lille velstand er et samfund med få
muligheder. Et samfund med stor velstand er et samfund,
der bugner af muligheder. Derfor skal vi også gøre op med
gakkede ekstraafgifter på fx biler og chokolade, som ikke
gør andet end at begrænse menneskers muligheder for
statskassens skyld.

Vi politikere skal ikke stå vejen for danskernes muligheder,
for vores fremmeste pligt er at give plads til danskernes
energi, virkelyst og kreativitet. I dag gør tryghedsstaten det
modsatte. Derfor skal vi fjerne eller sænke nogle af alle de
skatter og afgifter, der gør det allersurest at slide og slæbe
for en bedre morgendag, og vi skal skære ned på nogle af
tryghedsstatens mange udgifter, som skattekronerne be-
taler.

Vi er ikke bange for at sige, at vores Danmark i fremgang
er et Danmark med en mindre offentlig sektor end i dag.
Hvor skatterne er lavere, og hvor det betyder mere, at alle
danskere får flere muligheder, end at uligheden stiger en
smule.

Danmark har sine bedste dage foran sig, hvis vi giver
danskernes kræfter bedre muligheder for at udfolde sig i et
stærkt og virksomt ansvarssamfund.
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Maks 40 % i skat (afskaffelse af
topskat og loft over
beskæftigelsesfradrag)
Selskabsskatten sænkes til 15
%
Registreringsafgiften fjernes
Afskaffelse af
arbejdsskadeafgiften
Fjern beskatningen af
produktionsjord
Fradrag for tidligere års
underskud
Fjern afgift på lystbåde-
forsikringer
Flad skat på 27 % på
aktieindkomst og
renteindtægter
Grænsehandelspakke
(halvering af chokolade- og
sukkerafgift og afgifter på
spiritus, vin og øl)

Nulvækst i det offentlige
10 pct. produktivitetsforbedring
i det offentlige
Afskaffelse af efterløn
Forhøjelse af folkepension med
1 år
Afskaf Arne-pension
Afskaf fradrag for faglige
kontingenter
Afskaf seniorjobordningen
Beløbsordningen sænkes til
mindste overenskomstmæssige
løn
Reduktioner i erhvervsstøtte
med 10 mia. kr.
Afskaf boligjobordning inklusiv
servicedelen
Fjern Jobfradrag og ekstra
pensionsfradrag

Forslag

Her bruger vi penge Her sparer vi penge
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Vi er liberale, fordi
vi ønsker at sikre
folks frihed til at

tage ansvar.
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Ansvar.

Danmark er bygget af myndige og ansvarsfulde borgere, der er forpligtet på noget
større end dem selv.

Tag dig et kig omkring og tænk over, hvorfor i alverden folk dog gider slide, som de
gør. Hvorfor gider de bekæmpe lysten til at drive den af hver dag? Hvorfor gider de
tage de svære valg i stedet for de belejlige?

Det gør de, fordi de fleste mennesker grundlæggende ønsker at gøre en forskel,
både for sig selv og for deres omgivelser.

Det ondeste, man kan gøre mod et menneske, er at fjerne deres muligheder for at
påvirke deres eget og andres liv. Det skaber åndelig fattigdom.

Desværre er den socialdemokratiske velfærdsstat rigtig god til at løfte ansvaret ud af
hænderne på mennesker og lægge det i hænderne på kolde systemer, paragraffer
og udbetalinger. Uanset om det gælder den langtidsledige eller den studerende, den
flittige eller den dovne, så er Danmark i dag ikke et land, der belønner ansvaret.
Tværtimod.

Vi er liberale, fordi vi ønsker at sikre folks frihed til at tage ansvar. For eksempel til at
bruge mere tid med deres små børn eller at spare op til at trække sig tidligere tilbage
fra arbejdsmarkedet.

Og Danmark skal tage ansvar for sin egen sikkerhed. Derfor er det en bunden
opgave at sikre, at Forsvaret har de ressourcer og kapaciteter, som vores allierede
forventer af os. Fællesskab forpligter, også internationalt. Men det er ikke retfærdigt,
at regningen for de nødvendige investeringer i vores sikkerhed bliver tørret af på
fremtidige generationer i form af gæld. Derfor har vi fuld finansiering for at nå vores
mål om højere forsvarsudgifter – fordi vi skal tage ansvar for os selv.

Vi politikere skal også tage ansvar for folkestyret. Vi er udfordret af en voksende
mistillid mellem befolkningen og systemet. Vi politikere bliver opfattet som mere
afkoblede fra almindelige menneskers liv end tidligere, og første skridt mod at for-
pligte os politikere mere på samfundet igen handler om at fjerne nogle af de
offentlige tilskud, som vi partier over tid har bevilliget til os selv. Hvis vi mener, at
vores holdninger er så gode, at de fortjener støtte, må vi selv kæmpe for dem – ikke
tørre regningen af på skatteyderne.

9



Vores politik er klar: Ansvaret bør belønnes og fremelskes over alt, hvor vi finder det.
Når det handler om at forsørge sig selv. Når det handler om at tage en ekstra tørn.
Når det handler om at anskaffe sig ejendom. Når det handler om at give noget videre
til næste generation. Og når det handler om vores land og folkestyre.
I ansvaret ligger meningen.

7.000 kr. skattefrit om
måneden.
Arveafgiften fjernes
Ingen modregning af
lønindkomst i SU.
Afskaffelse af progressionen i
ejendomsværdibeskatningen
Fradrag for pasning af egne
børn
Fripension
Løft af dansk forsvar til 2 %
Opgør med strafferabatter for
alvorlige forbrydelser.

Kontanthjælpsforslag om lavere
sats efter et år og lavere satser
generelt.
Dimittend-dagpenge på SU-
niveau
Halvering af dagpengeperiode
Fjern det 6. SU-år og gør
kandidaten lånebaseret
Inflationsregulering af
overførselsindkomster efter
2023
Fjern offentlige tilskud til
opførelsen af almene boliger
Afskaf partistøtte

Forslag

Her bruger vi penge Her sparer vi penge
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Vi skal have et mere simpelt skattesystem
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Vi skal videre fra dyr og
dårlig systemvelfærd til
fri og fair borgervelfærd.
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Velfærd.

Det betyder noget, hvordan vi gør tingene sammen i Danmark. Hvad vi er rundet af,
og hvad vi vil gerne vil opnå.

Derfor kommer det os alle ved, hvordan vores medborgere har det. Derfor betyder
det noget, om nogen efterlades på bunden uden mulighed for at tage vare på sig
selv. Og derfor betyder det noget, at danskerne, som de er flest, får de bedste
muligheder for at tage ansvar for deres liv.

Enhver opgave, der bedre kan løses af forpligtende fællesskaber end af et koldt
system, skal løses sådan. Og danskerne skal have bedre muligheder for at spare op
til at tilkøbe privat velfærd. Men selvom vi ikke sætter lighedstegn mellem den
socialdemokratiske tryghedsstat og velfærd, anerkender vi, at nogle opgaver, som vi
bør løse i fællesskab, godt kan ske gennem den offentlige sektor. Og den slags skal
ske gennem frie og borgernære løsninger i stedet for grå kasseløsninger.

Derfor er det på tide at sadle om. Vi skal videre fra dyr og dårlig systemvelfærd til fri
og fair borgervelfærd.

Skatteyderbetalt tandlæge til
kronikere.
Demografisk træk på offentlig
services.
Fritvalgspulje på 1,3 mia. kr.
som 2030-plan, som skal
målrettes frit valg fra dag 1.
Koblingsprocent til 80 %
Velfærdskonto
Omfat fertilitetsbehandling i det
udvidede frit sygehusvalg
Børnecheck fjernes og i stedet
kan forældre benytte børns
personfradrag

Rul Mette Frederiksens
stigninger i det offentlige
forbrug tilbage udover det
demografiske træk

Forslag

Her bruger vi penge Her sparer vi penge

13



Vejen til en bæredygtig
verden går gennem

videnskab, opfindsomhed,
dygtighed og fremgang.
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Bæredygtighed.

At føle sig forpligtet på hinanden betyder også, at man føler sig på forpligtet på det,
vi giver i arv til fremtidens fællesskab. Lige så vigtigt det er at give mennesker
mulighed for at lade penge og ejendom gå i arv, lige så vigtigt er det at sørge for, at
vi passer så godt på vores omgivelser som muligt.

Valget står ikke mellem velstand og bæredygtighed, for velstand er selve forud-
sætningen for bæredygtigheden. Hvis vi ikke har mulighed for at passe på hinanden,
har vi heller ikke mulighed for at passe på kloden.

Men vi skal tage udfordringerne med klima og miljø alvorligt. 

Og hvis vi mener det alvorligt, handler det ikke om at tilgodese bestemte interesser,
der er dygtigst til at fremstille sig selv som grønne. Eller om at udelukke bestemte
løsninger, fordi de ikke føles rigtigt i maven.

Bæredygtighed handler heller ikke om at vælge mellem panik og passivitet. Hvis vi
tager vores ansvar alvorligt, er vi også forpligtede til at vælge og udvikle løsninger,
der faktisk fungerer, og som skaber flest forbedringer i forhold til omkostningerne. De
klogeste redskaber er dem, der på en simpel måde går det mere attraktivt at vælge
grønt og mindre attraktivt at vælge sort.

Man skal ikke lytte til alle dem, der fremmaner vilde skræmmebilleder om kloden og
menneskehedens undergang på grund af forurening og manglende klimahandling.
Det er ikke andet end kynisk manipulation for at skræmme folk.

Vejen til en bæredygtig verden går gennem videnskab, opfindsomhed, dygtighed og
fremgang. Alle de ting, som i forvejen gør vores del af verden til den mest men-
neskevenlige plet her på jorden.

Vi kan godt klare det. Vi kan godt bygge en bæredygtig verden. Men det gør vi ikke
ved at rive den gamle ned først.
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Læs meget mere i vores ambitiøse klimaudspil

Øget bevilling til grøn forskning
på 1 mia. kr.
Elafgift sænkes til EU-minimum
Salg af kvoter øremærkes
udbygning af elnettet
En pulje på 1 mia. kr. årligt,
som skal målrettes tilskud til
omkostningseffektive CO-2-
reduktioner i udlandet

CO-2-skat 
Differentieret afgift på biomasse
Ulandsstøtte sænkes til EU-
gennemsnit svarende til 0,5 %
af BNI

Forslag

Her bruger vi penge Her finder vi penge

Grøn fremtid
- Helt uden skræmmebilleder
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Effekter af LA's 2035-plan, effekter i 2035

(overførsler reguleres ikke)
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Anm.: Det har ikke været muligt for CEPOS at vurdere effekten af forslaget "Fradrag for pasning af egne børn”
Kilde: CEPOS på baggrund af svar fra Finansministeriet
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Det får du ud af vores plan (om året)

Kilde: CEPOS-beregninger på Finansministeriets familietypemodel
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www.liberalalliance.dk


