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3F ønsker en række investeringer prio-
riteret i de kommende år, der skal øge 
tilgangen af faglærte og styrke danske 
lønmodtageres faglige og almene 
kvalifikationer – ikke mindst for at sikre 
de efterspurgte kvalifikationer i den 
grønne omstilling.
 
Der er også brug for at øge trygheden 
på arbejdsmarkedet gennem en styr-
kelse af dagpengene og – i lyset af den 
stigende pensionsalder – en udvidelse 
af retten til tidlig pension.
 
Initiativerne vil betyde, at nye 3 mia. kr. 
skal gå til flere faglærte/erhvervsud-
dannede og mere voksen- og efterud-
dannelse. Den foreslåede udvidelse af 
retten til tidlig pension skønnes at ville 
koste 1,5 mia. kr., og der er afsat 1 mia. 
kr. til en styrkelse af dagpengene.
 
Investeringspakken løber samlet op i 
6,5 mia. kr. plus et planlagt reservebe-
løb på 0,4 mia. kr.

De uddannelsespolitiske initiativer mål-
rettes bl.a. arbejdsmarkedsuddannel-
serne (AMU, med en økonomisk ramme 
på 600 mio. kr.), erhvervsskolerne (485 
mio. kr.), erhvervsuddannelses-initiativer 
i folkeskolen (700 mio. kr.), den forbere-
dende grunduddannelse (FGU, 300 mio. 
kr.) og almene læse-/skriveinitiativer 
(470 mio. kr.).
 
3F ønsker, at retten til tidlig pension 
udvides i takt med, at pensionsalderen 
hæves. Ellers betyder det, at kravene 
til anciennitet på arbejdsmarkedet i 
ordningen (der i dag er minimum 42 år) 
hæves i takt med pensionsalderen. Med 
de nuværende regler sker det allerede 
om få år – i 2026 – fordi det politisk er 
aftalt, at pensionsalderen stiger i 2030.
 
3F ønsker at udvide retten til tidlig 
pension ved at fastholde det nuværende 
anciennitetskrav, så man kan være op til 
fire år på ordningen i forbindelse med, at 
pensionsalderen stiger til 68 år i 2030.

Skattereformen vil blot rulle en mindre del af de seneste 
årtiers skattelettelser tilbage. Her har de højeste ti procent 
af indtægterne pga. skattelettelserne fået 53.000 kr. mere 
om året – mens skattelettelserne for de fattigste ti procent 
af danskerne kun har betydet et plus på 1.200 kr. mere om 
året.

Den stigende ulighed i Danmark tog dermed for alvor fart i 
2000erne efter regeringsskiftet i 2001.
 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har i samarbejde med 3F 
beregnet de skønnede indtægtsniveauer ved de 11 reform-
forslag, som fremgår af et uddybende notat.
 
Forslaget om en millionærskat vil betyde en ”ekstra” top-
skat på fem procent af den samlede personlige indkomst, 
der overstiger 1 million kr. I indkomsten medregnes også 
kapitalindkomst og aktieindkomst.
 
Forslaget om en mere progressiv beskatning af ejendoms-
værdierne betyder, at de billigste boliger skal betale mindre 
i ejendomsværdiskat, mens de ca. fem procent dyreste 
boliger omfattes af den højere ejendomsværdiskat på 1,4 
pct. – mod én procent i dag. Grænsen for den høje ejen-
domsværdiskat vil afhænge af de nye ejendomsvurderinger, 
men skønnes at komme til at ligge på ca. 6 mio. kr.
 
Det er politisk aftalt at ansætte 1.000 flere kontrolmed-
arbejdere i SKAT frem mod 2024, men 3F foreslår at øge 
initiativet til at ansætte 2.000 flere kontrolmedarbejdere, og 
det øgede provenu (fratrukket øgede driftsomkostninger til 

løn mv.) er et konservativt skøn på baggrund af Skattemini-
steriets tidligere offentliggjorte effektanalyse.
 
3F foreslår også at styrke progressionen i arvebeskatningen, 
så bo- og gaveafgiften på beløb over 3 mio. kr. beskattes 
med en højere sats på 30 procent. Arvinger til formuer over 3 
mio. kr. har oftest i forvejen meget høje indkomster. I forhold 
til virksomhedsoverdragelser er der henstandsordninger med 
afdragsmuligheder over 30 år.

På dagpengeområdet ønsker 3F bl.a. 
yderligere forbedringer af dagpenge-
satsen (som supplement til den poli-
tisk aftale ”Danmark kan mere 1”) samt 
mere fair regler omkring supplerende 
dagpenge og afskaffelse af straf-reg-
len i form af karens, der udløses alene 
pga. ledighed. 

Endelig ønsker 3F at investere i ind-
satsen imod social dumping, fore-
byggelse af nedslidning og styrke 
tilslutningen til den danske arbejds-
markedsmodel.
 
3F foreslår samtidig en skattereform, 
der kan skaffe finansiering til de inve-
steringer, som der efterspørges. Den 
betyder, at de bredeste skuldre igen 
skal bidrage lidt mere til fællesskabet, 
efter at uligheden i Danmark er stedet 
siden starten af 2000-tallet – ikke 
mindst på baggrund af lempelser i 
indkomstskatten for knap 65 mia. kr. i 
årene 2002-2019.

Forslagene omfatter bl.a.: 

• En millionærskat (der skønnes at indbringe 2 mia. kr.)  

• Øget progression i beskatning af ejendomsværdierne (2,65 mia. kr.)  

• 2.000 flere kontrolmedarbejdere til SKAT (hvilket vil give øget provenu på skønnet 3 mia. kr.)   

• Øget progression i arvebeskatningen (1 mia. kr.)
 
Samlet skønnes skattereformen af indbringe godt 10 mia. kr. og mindske uligheden.

Den samfundsøkonomiske balance i 3F’s forslag til en 
2030-plan er baseret på de – på nuværende tidspunkt 
– kendte økonomiske forudsætninger og fremskriv-
ninger for dansk økonomi frem til 2030. Eksempelvis 
de politisk vedtagne øgede forsvarsudgifter og den 
demografiske udvikling med flere børn og ældre.

Dertil har 3F forudsat en udvikling i den offentlige sek-
tor og velfærd, der svarer til samfundets velstands- og 
teknologiudvikling i almindelighed. På den baggrund 
er den økonomiske ramme for de prioriterede investe-
ringsforslag knap 4 mia. kr. mindre, end skatterefor-
mens 11 forslag bidrager med i øgede indtægter.

Uddybende og mere detaljerende notater med 3F’s 
forslag til en 2030-plan kan findes på www.3f.dk
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