Syv trin til et Danmark i balance.
Vi elsker Danmark. Hele Danmark.
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Syv trin til et Danmark i balance.
Vi elsker Danmark.
Hele Danmark.
Fra det yderste hjørne af Harboøre Tange over den jyske højderyg, over H.C.
Andersens bøgeklædte Fyn, øerne, det store Sjælland med dejlige København samt
Bornholm, der har så uendeligt meget at byde på.
En af Dansk Folkepartis mærkesager er, at hele Danmark skal hænge sammen, og
at det er en politisk opgave at sikre, at alle ikke behøver flytte til de store byer. Små
samfund med skole og butikker har en kæmpe værdi.
Det skal forsvares, så det kan bevares. København kan noget, som Assens ikke
kan, men Struer kan sørme også noget, som Aarhus ikke formår. Respekt for de
mindre samfund såvel som de store. De stærke klarer sig lettere, det er dem med
udfordringer, politikere skal hjælpe.
I Dansk Folkeparti mener vi, at der fortsat er lang vej igen for at sikre et Danmark i
balance.

I denne valgperiode, fra 2015 og frem til nu, har vi nået en del.
Rykket tusindvis af statslige arbejdspladser ind i landet, afskaffet omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne, skabt balance i mediedækningen, styrket de
regionale medier og på skiftende finanslove sikret penge til kulturinstitutioner og
lokale projekter.
Dansk Folkeparti vil fortsætte samme kurs for et Danmark i balance i de kommende
år.
Vi præsenterer derfor denne syvpunktsplan med Dansk Folkepartis ambitioner de
kommende år, der skal sikre et Danmark i bedre balance.

1. Uddannelsesmuligheder – i hele landet

2. Fuld trafikal ligestilling af øerne

81 procent af uddannelsespladserne med optag i 2018 på de videregående uddannelser er placeret i en af Danmarks fire største byer, København, Aarhus, Odense
og Aalborg.

Dansk Folkeparti har siden valget i 2015 kæmpet for trafikal ligestilling af øerne.
Siden 2016 har ø-færgerne løbende fået tilført flere penge med stor stigning i passagerantallet til følge. På finanslovene for både 2017, 2018 og 2019 blev der afsat
penge til den trafikale ligestilling af øerne. Det betyder, at der i dag er fuld trafikal
ligestilling på øerne med undtagelse af i højsæsonen. Dansk Folkeparti ønsker at
prioritere, at øerne får fuld trafikal ligestilling i den kommende valgperiode, så også
højsæsonerne er omfattet.

95 procent af universitetspladserne ligger i dag i eller omkring de fire største byer.
Dansk Folkeparti vil sikre et endnu større udbud af uddannelser i hele landet. Dansk
Folkeparti vil:
- Sikre, at mindst 10 procent af alle universitetspladser er beliggende uden for
de fire største byer.
Tænketanken KRAKA skriver i en rapport, at jurastudiet, psykologistudiet og historiestudiet med fordel kunne have studiepladser beliggende uden for de fire største byer
- Sikre, at 50 procent af alle erhvervsakademier og professionshøjskoler er
beliggende uden for de fire største byer.(1)
I dag er 70 procent af erhvervsakademierne og 65 procent af professionshøjskolerne beliggende i de fire største byer. I forbindelse med at det aftales, at uddannelsespladser fordeles geografisk mere rundt i landet, sikres institutionerne en bedre
økonomi ved at det eksisterende omprioriteringsbidrag fjernes.
- Sparekravet på ungdomsuddannelserne skal væk fra næste år.
Alt for mange ungdomsuddannelser især i landdistrikterne lider under omprioriteringsbidraget. Med finansloven for 2019 sikrede vi en økonomisk håndsrækning til
de mest trængte gymnasier i landet. Men vi ved, at der skal mere til. Hvis to procents sparekravet fjernes, vil ungdomsuddannelserne have langt bedre forudsætninger for at skabe ordentlige rammer for eleverne.
(1) http://kraka.org/sites/default/files/public/boer_der_ske_en_udflytning_af_universiteter_til_provin-

sen.pdf

3. Ens muligheder for velfærd – uanset postnummer

4. Indflytning af flere statslige arbejdspladser

- En ny udligningsreform
Det er en hastesag, at Folketinget så hurtigt som muligt laver en aftale om en ny udligningsreform, der sikrer et Danmark i en bedre balance. Alle kommuner i Danmark
skal have de samme muligheder for at sikre den samme velfærd til danskerne. Det
nytter ikke noget, at de velstillede kommuner kan tilbyde en god ældrepleje, mens
de mindre velstillede kommuner halter efter. Det skal vi gøre noget ved! Vi skal sikre
en udligning, der i endnu højere grad tilgodeser de kommuner, der har svært ved at
få tingene til at hænge sammen.

Siden valget i 2015, har Dansk Folkeparti sammen med regeringen sikret, at tusindvis af statslige arbejdspladser er blevet rykket ind i landet. Dansk Folkeparti finder
det nødvendigt at flytte endnu flere statslige arbejdspladser ud af hovedstadsområdet og ind i landet.

- Ens kommuneskat
I øjeblikket er det sådan, at borgerne bosiddende i de mest velstillede kommuner, såsom Gentofte, Frederiksberg og Rudersdal, har den laveste skatteprocent,
mens borgerne i landets dårligst stillede kommuner, så som Lolland, Langeland
og Vesthimmerland, betaler den højeste skatteprocent.(2) Forskellen er markant. I
Rudersdal ligger kommuneskatten på blot 22,5 procent, mens man betaler hele 27,8
procent på Langeland. Det er ikke retfærdigt overfor borgerne og medvirker til at
knække Danmark over. Dansk Folkeparti ønsker at få undersøgt mulighederne for,
at alle borgere i Danmark betaler det samme i kommuneskat. En ensartet kommuneskat vil sikre et Danmark i bedre balance.
(2) https://www.skm.dk/skattetal/satser/kommunal-beskatning/kommuneskatteprocenter-og-grund-

skyldspromiller-top-20-2019

Dels vil staten spare penge ved at man ikke længere skal leje sig ind på milliondyre
adresser i det indre København og derudover vil man sikre arbejdspladser i områder, der trænger til et rygstød i forhold til netop beskæftigelsesområdet.

5. Mere nærhed i sundhedsvæsenet

6. Flere LAG-midler

Dansk Folkeparti har sammen med regeringen præsenteret en aftale om en sundhedsreform, der skal sikre mere nærhed for danskerne. Det er vigtigt, at danskerne
– uanset hvor de bor i landet – har adgang til en god behandling tæt på, hvor de
bor. Og skulle uheldet være ude – og har man brug for akut hjælp, skal responstiden også være bedre, end tilfældet er i dag. Det nytter ikke noget, at man oplever
forskellig behandling afhængigt af, hvor man bor i landet. Behandlingstilbuddene må
være ens for alle. Det er blandt andet en af grundene til, at vi i Dansk Folkeparti vil
nedlægge regionerne, så der fremover bliver mere ensartethed i sundhedsvæsenet
og mere gennemsigtighed i forhold til, hvem der sidder med ansvarsområdet.
Bedre velfærd – uanset postnummer. Det er vejen frem.

LAG-midlerne, der støtter erhvervs- og kulturprojekter i landdistrikterne, skal tilbage
på samme niveau som før 2016, hvor det blev besluttet, at 30 procent af midlerne
skulle flyttes fra erhvervs- og kulturprojekter, til finansiering af fødevare- og landbrugspakken. I 2015 var der 94,2 millioner kroner til rådighed til projekter i landdistrikterne. Det beløb faldt i 2017 til 63 millioner kroner.
Dansk Folkeparti ønsker at LAG-midlerne rulles tilbage til niveauet før 2016. Derfor
ønsker vi at tilføre LAG-midlerne 30 millioner kroner om året fra 2020.

Med sundhedsreformen vil Dansk Folkeparti blandt andet sikre:
- 20 nye akutberedskaber – ambulancer og akutlægebiler - fordelt i hele landet,
hvilket vil give bedre responstider ved alarmopkald.
- Flere læger og sygeplejersker. Vi ved, at især landdistrikterne i de senere år har
haft udfordringer med at rekruttere læger. Vi sikrer med reformen 118 flere læger om
året og vil uddanne 2000 nye sygeplejersker.
- Patient- og pårørenderåd, som skal sikre borgerne direkte indflydelse i de nye
sundhedsfællesskaber.
- 21 nye sundhedsfællesskaber, der skal sikre borgerne bedre muligheder for behandling tæt på, hvor de bor.

7.

En styrket turisme – i hele Danmark

Danmark er blevet en mere og mere populær feriedestination. ”Hygge” er blevet et
internationalt ord og turisterne valfarter til Danmark for at opleve vores skønne land.
År efter år bliver der slået rekord i antallet af turist-besøg. Alene i 2017 var der 52,4
millioner overnatninger i Danmark.(3) Kyst- og naturturisme er højdespringeren
inden for turismen i Danmark, hvor 72 procent af overnatningerne lå inde for denne
kategori i 2017.
Statistikkerne viser, at turisterne fordeler sig i hele Danmark, når de besøger vores smukke land. Det skal fortsætte.(4) Politisk skal vi derfor sikre, at der – uanset
hvor turisterne kommer i Danmark, er god adgang til kulturelle oplevelser. Dansk
Folkeparti har i denne valgperiode været med til at sikre midler til kulturinstitutioner
i hele Danmark, ligesom vi i hotelbranchen har sikret fordele – blandt andet ved at
lempe hotellernes rumvarmeafgift. Vi har forbedret vilkårene for campingpladser og
lystbådehavne og sikret penge til VisitDanmark. Turismen skaber arbejdspladser og
indtægter. Det er derfor vigtigt, at vi også i fremtiden sørger for, at Danmark præsenterer sig bedst muligt.
- Flere midler til de mindre kulturarvsmuseer.
Danmark har en storslået historie. Den skal fortælles. I Danmark ligger der næsten
100 statsanerkendte museer, hvoraf mange er mindre kulturarvsmuseer, der på hver
deres måde bidrager til fortællingen om Danmark. Dansk Folkeparti ønsker at løfte
fortællingen.
(3) https://www.visitdenmark.dk/da/analyse/fakta-og-tal-om-turismen-i-danmark
(4) https://www.visitdenmark.dk/sites/default/files/VDK_Website_images/Corporate/Analyser/turis-

men_i_danmark.pdf

I dag belønnes de største museer i og tæt på storbyerne med de største tilskud fra
staten. Store museer så som Louisiana, Glyptoteket og Arken modtager eksempelvis tilsammen omkring 100 millioner kroner i tilskud, mens Aros får 23 millioner
kroner årligt. Dansk Folkeparti mener, at det statslige tilskud til landets museer er
skævvridende. Derfor ønsker Dansk Folkeparti, at grundtilskuddet til de mindre
kulturarvsmuseer og kunstmuseer uden for de store byer får et løft. Kort sagt: En
solidarisk omfordeling mellem museerne. Samtidig arbejder vi for en mere retfærdig
museumstilskudsordning for de øvrige statsanerkendte museer.
- Sommerhuse skal blive på danske hænder
- Dansk Folkeparti har fået gennemført en forhøjelse af bundfradraget for udlejning
af sommerhuse. Det betyder, at der udbydes flere huse til brug for den voksende
turisme.
- Den danske sommerhusregel, der blokerer udlændinge fra at købe danske sommerhuse, er en vigtig grundsten i den danske turisme. Uden sommerhusreglen vil
sommerhuse på den jyske vestkyst blive opkøbt af udlændinge og man vil risikere,
at priserne for at leje et sommerhus vil stige markant. Derudover vil den danske
turisme lide et omsætningstab.
I de senere år har vi set, at flere og flere udlændinge har fået dispensation til at
kunne købe et sommerhus i Danmark. Den udvikling skal standses! Derfor ønsker
Dansk Folkeparti et kvoteloft på antallet af udlændinge, der får særlig dispensation
til at købe et sommerhus i Danmark. Dansk Folkeparti foreslår et loft på 20 dispensationer om året.

