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Liberal Alliance vil skære ti procent af udgif-
terne til den offentlige sektor for at finansiere 
flere udgifter til det stigende antal ældre og 
skattelettelser for alle på arbejdsmarkedet.

Tilsammen skal partiet finde hele 53 mia. 
kroner, og partiets skatteordfører, Ole Birk 

Olesen, mener, at man kan gøre det, uden at 
brugerne af den offentlige sektor vil få dårli-
gere service af den grund.

Flere økonomer sår i dagens Berlingske 
kraftigt tvivl om det, men Liberal Alliance 
står fast.

»Det hænger sammen med, at vi i Dan-
mark har verdens højeste offentlige forbrug, 
og det er kommet i stand, fordi politikerne 
har haft en tendens til altid at bevilge flere 
penge, når der var et problem et eller andet 
sted. Hvis man i den offentlige sektor holder 
det samme fokus på hele tiden at gøre det 
bedre ligesom private virksomheder, kan vi 
godt gøre det, uden at borgerne vil mærke det 
som dårligere service. På sygehusområdet 
kan vi konstatere, at man har øget produk-
tiviteten med fem-seks procent i 2010 og 
2011. Vi forlanger sådan set kun halvanden 
procent af den offentlige sektor som helhed 
hvert år frem mod 2020,« siger Ole Birk Ole-
sen, der også henviser til regeringens egen 
Produktivitetskommission, som har vurde-
ret, at der kan være et effektiviseringspoten-
tiale på ti procent i den offentlige sektor.

Kommunerne bør spare penge
Produktivitetskommissionen skriver selv, at 
datamaterialet er for usikkert og utilstrække-
ligt til, at der kan gives et seriøst bud. Er I ikke 
på usikker grund?

»Jeg tror bestemt, at der er usikkerheds-
momenter ved at vurdere effektiviseringspo-
tentialet, men Produktivitetskommissionen 
har holdt sig på en meget konservativ vurde-
ring af, hvad potentialet er. Jeg synes ikke på 
nogen måde, at det er urealistisk.«

Vil I før valget fremlægge en plan for, hvor-
dan effektiviseringerne skal gennemføres?

»Nej, det kommer til at foregå ved de årlige 
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Det skal kunne betale sig at arbejde, mener 
Liberal Alliance, der i dag på et pressemøde 
vil lancere et skatteforslag, som vil medføre, 
at man ikke betaler indkomstskat af de første 
7.000 kroner hver måned.

Ifølge partiets skatteordfører, Ole Birk 
Olesen, lanceres forslaget ud fra en »rimelig-
hedsbetragtning«.

»Det er tåbeligt at plukke folk i skat, før de 
har penge nok til at forsørge sig selv, og så til 
gengæld stille alle mulige offentlige ydelser til 
rådighed. Og dér er 7.000 kroner et rimeligt 
beløb, som folk skal have til sig selv, før skatten 
kommer og tager sit,« argumenterer han.

Forslaget vil sikre en lettelse til folk i 
arbejde på omtrent 1.600 kroner hver måned 
og ifølge LAs beregninger flytte cirka 10.000 
personer fra passiv forsørgelse til beskæf-
tigelse. Sammen med udgifter til stigende 
ældrebyrder vil det samlede forslag koste 
hele 53 mia. kroner for den danske statskasse 
hvert år, og det beløb skal findes ved at effek-
tivisere den offentlige sektor frem mod 2020 
med ti procent. Partiet fastholder tilmed, at 
det kan gøres, uden at borgerne oplever ser-
viceforringelser i den offentlige sektor.

Liberal Alliance henviser til regeringens 
egen Produktivitetskommission, som har 
anslået, at der findes et effektiviserings-
potentiale i den størrelsesorden. I en rapport 
vurderer kommissionen dog, at datamate-
rialet er for »usikkert« og »utilstrækkeligt« til, 
at der kan gives et seriøst bud på den offent-
lige sektors effektiviseringspotentiale.

Ifølge tidligere vismand og økonomipro-
fessor ved Aarhus Universitet Nina Smith 
stikker Liberal Alliance blår i øjnene på væl-
gerne, fordi det er umuligt at vide, om man 
rent faktisk kan hente så mange penge.

Forslaget er som fuglene på taget
»Jeg tror simpelthen ikke på, at det kan lade 
sig gøre. Det er fugle på taget at tro, at man 
kan effektivisere for 50 mia. kroner, uden 
at det kan mærkes hos den enkelte borger,« 
siger Nina Smith, som understreger, at det er 
op til politikerne at bestemme størrelsen på 
den offentlige sektor.

Hun bakkes op af Jan Rose Skaksen, 
medlem af Produktivitetskommissionen og 
direktør i den offentlige tænketank KORA. 
Han understreger, at kommissionen ikke er 
færdige med sit arbejde.

»Udfordringen er, at vi endnu ikke ved, 
præcis hvilke knapper man skal trykke på 
for at effektivisere den offentlige sektor med 
ti procent. Forhåbentlig kommer vi et stykke 
videre i Produktivitetskommissionen. Det er 
jo det, der er vores opgave,« siger han.

Socialdemokraterne roser, at Liberal Alli-
ance for en gangs skyld har fokus på andre 
end de højtlønnede med deres forslag.

»Men når de foreslår at gennemføre det 
med en så urealistisk finansiering, kan man 
ikke betragte det som andet end en liberalis-
tisk feberfantasi. Det svarer til at afskedige 
hver tiende medarbejder i den offentlige 
sektor, og det vil gå hårdt ud over nogle men-
nesker, som har brug for det arbejde,« siger 
socialdemokraternes fungerende politiske 
ordfører, Maja Panduro.

LA vil lette  
skatten for  
alle i arbejde

 ● Et LO-par med to børn, der tjener 
356.223 kroner om året, får en gevinst 
på 39.868 kroner svarende til 11,2 pro-
cent af årslønnen.

 ● En direktørfamilie med to børn, der 
tjener 698,518 kroner om året, får en 
gevinst på 37.857 kroner svarende til 5,4 
procent af årslønnen.

 ● Et par på offentlig forsørgelse, der 
tjener 209.756 kroner om året, får en 
gevinst på nul kroner.

Kilde: Cepos på baggrund af  

ØKonomi- og indenrigsministeriets tal.

Gevinst for tre familietyper
 > fakta

 ● I et nyt skatteudspil foreslår Liberal 
Alliance,  at man fordobler det alle-
rede eksisterende personfradrag, det 
såkaldte bundfradrag, til 84.000 kroner 
om året. Derudover vil man skabe et 
helt nyt fradrag på 84.000 kroner om 
året for betaling af arbejdsmarkeds-
bidrag. I begge tilfælde skal de nye, 
højere fradrag kun gælde for personer i 
arbejde. Personer uden for arbejdsmar-
kedet beholder de gamle, lavere fradrag. 
Forslaget vil i 2020 koste staten 41 mia. 
kroner. Medregner man stigende udgif-
ter til sundhed og ældrepleje i takt med, 
at der kommer flere ældre, vil staten 
mangle 52,3 mia. kroner i 2020.

 ● Liberal Alliance foreslår, at man finan-
sierer det hele ved at forbedre produk-
tiviteten i den offentlige sektor med 
ti procent de næste syv år. Det vil i alt 
give 53 mia. kroner ekstra i statskassen i 
2020. Effektiviseringerne skal ifølge Libe-
ral Alliances skatteudspil gennemføres, 
uden at borgerne oplever serviceforrin-
gelser i velfærden.

Det foreslår la
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Interview. Selv om flere 
økonomer sår tvivl om 
Liberal Alliances planer, 
mener partiets skatte
ordfører, Ole Birk Olesen, 
at man kan effektivisere 
den offentlige sektor 
med ti procent, uden 
at borgerne vil mærke 
det som forringelser i 
velfærden.

Skattelettelser. Liberal Alliance vil effektivisere 
den offentlige sektor for 53 mia. kroner og primært 
dele pengene ud til skattelettelser. Flere økonomer 
tvivler på, at det kan lade sig gøre i praksis.
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