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Hvad handler DI’s
grønne 2030-plan om?

Vi ved, du er vild efter at læse alle 120 sider af vores langsigtede
økonomiske plan for Danmark – Sammen skaber vi grøn vækst.
Men hvis du ikke lige har den fulde plan ved hånden, kan du få et
hurtigt overblik her >
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Lad os skabe grøn vækst sammen
Vi skal nedbringe Danmarks udledning af drivhusgasser med 70 procent i 2030.

isolering, pumper og ventiler. Det skaber job og
velstand, der kommer alle danskere til gode.

Dét er regeringens og dens støttepartiers mål.
Det er DI’s mål. Og vi er stolte over, at vi har
fremlagt det første konkrete forslag til, hvordan
Danmark kan nå et langt stykke ad vejen mod
de 70 procent.

Men der er stadig langt til de 70 procent. Hvis
vi skal nå dem i 2030, skal vi handle hurtigt.
Og vi skal arbejde sammen – politikere, borgere og virksomheder.

Siden har næsten alle partier i Folketinget
tilsluttet sig målet. Det glæder vi os over i DI.
Vi har taget fat på arbejdet i Danmark. Faktisk
har vi nedbragt vores udledning af drivhusgasser med 36 procent siden 19901. Og danske
virksomheder eksporterer bæredygtige løsninger til hele verden – for eksempel inden for
vindkraft og energibesparende teknologier som

1 Da verdens lande formulerede Kyoto-protokollen i 1997, blev de enige om, at

reduktionerne i udledningerne skulle måles i forhold til udledningen i 1990.
Denne baseline er også udgangspunktet for Paris-aftalen fra 2015.

Virksomhederne er afgørende, fordi de løser
mange af de store opgaver i vores samfund. De
transporterer mennesker og varer. De producerer fødevarer, vindmøller og cement. De
designer vores bygninger og byer. De producerer vores energi og sørger for, at den når ud i
vores stikkontakter og produktionshaller. For
bare at nævne nogle få eksempler, der påvirker
klimaet.
Virksomhederne har også den innovationskraft og de finansielle muskler, der skal til for
at skabe nye grønne teknologier – og udbrede
dem også i vores nabolande og i resten af verden, hvor bæredygtige danske løsninger kan
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gøre en endnu større forskel for klodens klima,
end vi kan opnå inden for Danmarks grænser.
Derfor er klimapolitik også erhvervspolitik
– og omvendt. Begge dele hører hjemme i
centrum af den økonomiske politik. Enhver
ansvarlig økonomisk plan må tage højde for,
hvordan den samlede udvikling af vores erhvervsliv og samfund påvirker klimaet.
Derfor er reduktionen af drivhusgasser en integreret del af DI’s samlede, langsigtede økonomiske plan for Danmark.
Virksomhederne vil bidrage til den grønne
omstilling på forskellige måder, for der er
grundlæggende forskelle på, hvordan et advokatfirma, en taxavognmand og en leverandør
af havvindmølleparker påvirker klimaet. Men
alle brancher – og alle DI’s mere end 11.000
medlemsvirksomheder – har et ansvar. Og de
er alle en del af løsningen. For kun hvis hele
samfundet bidrager, kan vi nå det fælles mål.

DI’s 2030-plan rummer 160 konkrete politiske forslag, der tilsammen vil skabe mere end
120.000 private job, gøre danskerne mindst
110 mia. kr. rigere og sikre balance på de offentlige budgetter, så vi ikke sender ubetalte
regninger videre til næste generation. Samtidig
med at vi nedbringer vores udledning af drivhusgasser med op mod 70 procent.
Det, mener vi, er ægte grøn vækst. Lad os
skabe den sammen i Danmark.
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Nåh, men hvad står der så
i den der plan?
Danmark skal være verdens bedste land at leve
i – for alle danskere. Dét arbejder DI for.
Et land, hvor vi har stor tillid til hinanden, og
hvor alle får del i den velstand, vi skaber sammen – så vi får flere penge mellem hænderne
hver især og samtidig har råd til at investere
i vores fællesskab. Fordi vi vil have skoler,
uddannelse og forskning i verdensklasse. Vi
vil have de bedste behandlinger, når vi bliver
syge. Vi vil sikre værdig pleje, når vi selv eller
vores kære blive ældre. Et samfund, hvor alle
danskere får endnu flere muligheder i deres
hverdag og tilværelse.
Derfor skal Danmark også være verdens bedste
land at drive virksomhed i. For når virksomhederne og deres medarbejdere lykkes med
at hente nye ordrer og eksportkroner hjem til
Danmark, så vokser vores samlede velstand,
og vi får endnu flere muligheder som samfund. Uanset om vi vælger at bruge pengene

til at sænke skatten på arbejde, skabe bedre
trafikforbindelser eller udvikle vores offentlige
service.
Derfor har vi bygget DI’s 2030-plan op omkring fire afgørende mål:
–– Vi vil skabe vækst og velstand, der kommer
alle danskere til gode. Reformer og politiske initiativer skal gøre Danmark mindst
110 mia. kr. rigere.
–– Flere skal arbejde i Danmark. Vi vil løfte
den private beskæftigelse med mindst
120.000 personer.
–– Der skal som minimum være balance på
de offentlige budgetter, så vi ikke efterlader
ubetalte regninger til kommende generationer.
–– Danmark skal gå foran i løsningen af klimaudfordringen og reducere udledningen
af drivhusgasser med op mod 70 procent.
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HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR VÆKST?
Vi har brug for vækst indtil den dag, hvor danskerne bliver enige
om, at vi godt kunne tænke os at blive gradvist fattigere sammenlignet med vores naboer i lande som Norge, Sverige og Tyskland.
Indtil vi ikke længere synes, vi behøver at udvikle vores skoler
og uddannelser, vores veje og togforbindelser, vores ældrepleje,
vores sundhedsydelser og alle de andre fælles goder, som vi er
sammen om at skabe råd til i Danmark.
Med andre ord: Vækst er forudsætningen for, at vi kan leve de liv
og have de muligheder, som vi gerne vil have. Vækst giver os råd
til at udvikle vores fælles samfund og investere i både den grønne
omstilling og de mange andre ting, der gør Danmark til et godt
land at leve i.
Lige nu har Danmarks økonomi det godt. Vi eksporterer mere
end nogensinde, og rekordmange mennesker arbejder i Danmark. Men der begynder at vise sig skyer i horisonten. Væksten er
dalende på de markeder, hvor vi sælger vores varer og ydelser.
Samtidig er danskerne og vores politikere stort set enige om,
at vi skal gå foran i løsningen af klimaudfordringen. Den grønne
omstilling rummer store økonomiske muligheder for Danmark på
længere sigt, men på kort sigt koster den penge.
Af alle disse grunde er det afgørende, at politikerne går sammen
om at skabe gode og langsigtede rammer for, at virksomhederne
kan skabe vækst i Danmark.
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Hvad koster DI’s forslag?
Hvis politikerne gennem
fører alle forslagene i DI’s
plan, så vil Danmark i år
2030 investere 90 mia. kr. i
at gøre danskerne rigere og
verden grønnere.

INVESTERINGER
I FREMTIDEN:
12 MIA. KR.

Vores plan viser selvfølgelig
også, hvor politikerne kan
finde pengene til de investeringer.
Få overblik over vores prioriteringer og hvor pengene
skal komme fra på de kommende sider.

ET BEDRE KLIMA:
16 MIA. KR.

OFFENTLIG VELFÆRD:
36 MIA. KR.
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I alt 90 mia. kr.

KONKURRENCEDYGTIGE
VIRKSOMHEDER:
26 MIA. KR.

ER 90 MIA. KR. MANGE PENGE?
Det synes vi da. Men for at sætte det lidt i
perspektiv: Det er faktisk mindre end 1/10 af det
beløb, som vi bruger hvert år i den offentlige
sektor. Til gengæld er det mere end 10 gange
så meget, som partierne i Folketinget typisk
flytter rundt på, når de forhandler finansloven
på plads.
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Dét vil DI prioritere
ET BEDRE KLIMA
DI afsætter 16 mia. kr. til forslag, der vil reducere Danmarks udledning af drivhusgasser.
Blandt vores 31 konkrete forslag er:
–– Vi skal udnytte energien endnu bedre i vores bygninger og virksomheder. Politikerne skal give bedre rammer for, at det kan lade sig gøre – blandt andet ved at
indføre en grøn omstillingspulje til industrien.
–– Det skal være billigere for alle at bruge grøn el.
–– Danmark skal opsætte to ekstra havvindmølleparker og fortsætte udbygningen
af både sol og vind på land.
–– Politikerne skal omlægge afgifterne på biler, så det bedre kan betale sig at købe
de biler, der kun udleder lidt eller slet ingen drivhusgasser. Reglerne for firmabiler skal også justeres, så det bedre kan betale sig at vælge de grønneste biler.
–– De årlige offentlige investeringer i forskning inden for grønne løsninger skal
løftes med mindst 2½ mia. kr. i 2022 (i tillæg til de andre forslag om forskning,
som du kan se på næste side).
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INVESTERINGER I FREMTIDEN
DI afsætter 12 mia. kr. til investeringer i fremtiden.
Blandt vores 34 konkrete forslag er:
–– Danmark skal investere mere i uddannelse og forskning.
–– Omprioriteringsbidraget1 skal afskaffes for alle uddannelser.
–– Flere skal have kompetencer inden for teknologi og it – både faglærte og dimittender fra videregående uddannelser.
–– Det tiltrængte taxameterløft2 på universitetsuddannelserne inden for humaniora og samfundsvidenskab skal gøres permanent, så vi undgår besparelser på
uddannelser som økonomi, cand. merc., jura og sprogfag.
–– Et bredt flertal i Folketinget skal vedtage en ambitiøs og langsigtet plan for
investeringer i veje, cykelstier og bus- og togforbindelser. En samlet plan, der
reducerer trængslen og gør det lettere for alle danskere at bevæge sig rundt –
både når de arbejder, og når de holder fri.
–– Politikerne skal skrue op for digitaliseringen af den offentlige forvaltning for at
gøre den mere effektiv – blandt andet ved at udnytte mulighederne i kunstig
intelligens.
–– Desuden skal det offentlige samarbejde langt mere med private virksomheder
om at skabe bedre offentlig service for pengene.

1 Siden 2016 har uddannelsesinstitutionerne hvert år skulle spare 2 procent på uddannelsestilskuddene. Det kaldes omprioriteringsbidraget.
2 De humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser på universiteterne har siden 2010 fået et løft på 5.000 kr. årligt per studerende.

Ordningen er stadig midlertidig og udløber med udgangen af 2019.
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KONKURRENCEDYGTIGE VIRKSOMHEDER
DI afsætter 26 mia. kr. til forslag, der vil give danske virksomheder endnu bedre
muligheder for at vinde i den internationale konkurrence.
Blandt vores 43 konkrete forslag er:
–– Vi har brug for, at flere arbejder i Danmark. Derfor skal politikerne sænke skatten på arbejde.
–– Politikerne skal afskaffe en lang række små afgifter, der kun giver meget små
indtægter til samfundets fælles kasse, men til gengæld giver rigtig meget bøvl –
både for virksomhederne og for de myndigheder, der skal kontrollere dem.
–– EU skal indføre fælles regler for, hvordan man opgør det overskud, som en
virksomhed skal betale selskabsskat af. Det skal give større klarhed og sikre fair
konkurrence – både mellem virksomhederne og mellem de lande, der kæmper
om at tiltrække dem.
–– Et bredt flertal i Folketinget skal sikre, at selskabsskattesatsen fremover altid er
på niveau med de lande, vi konkurrerer med.
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OFFENTLIG VELFÆRD
Vi skal fortsætte med at udvikle vores offentlige sektor, så den leverer
bedre service til både borgere og virksomheder. Vi skal udnytte de nye
digitale muligheder, som gør det muligt at arbejde endnu smartere, og
vi skal blive bedre til at inddrage private virksomheder i stærke samarbejder om at udvikle vores fælles velfærd.
Men udvikling og innovation er ikke en trylleformular, der kan løse
enhver udfordring. Frem mod 2030 bliver vi flere børn og ældre i Danmark, uden at vi bliver tilsvarende flere i de aldersgrupper, der er aktive
på arbejdsmarkedet.
Derfor afsætter DI også 36 mia. kr. ekstra til offentlig velfærd. På den
måde sikrer vi, at fremtidens politikere har lige så mange penge at investere i velfærd pr. borger, som vores politikere har i dag.
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Her vil DI finde pengene
DET FINANSPOLITISKE RÅDERUM

REFORMER AF ARBEJDSMARKEDET

Det finanspolitiske råderum er det beløb, som
vores politikere har mulighed for at investere i
vores samfund i et givent år, hvis der skal være
balance mellem udgifter og indtægter i vores
fælles kasse.

Flere arbejder i Danmark end nogensinde. Men
frem mod 2030 vil vi blive relativt færre i de aldersgrupper, der er aktive på arbejdsmarkedet.
Derfor har vi brug for alle de dygtige medarbejdere, vi kan få i Danmark – fra engagerede
ufaglærte og dygtige faglærte til højt specialiserede forskere.

Vi skønner, at det beløb vil være 49 mia. kr. i
2030. Men det er ikke penge, som ligger trygt
i banken de næste ti år. Vi har dem kun, hvis et
flertal af Folketingets politikere bliver ved med
at bakke op om de aftaler, som de allerede har
indgået – blandt andet om, hvornår danskerne
kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet.
Det er også en forudsætning, at virksomhederne fremover kan tiltrække de dygtige hænder
og hoveder fra udlandet, som de har brug for.

Det kræver, at vi gør mere for at hjælpe dem i
gang, der kan arbejde, men i dag er på passiv
forsørgelse. Samtidig skal vi gøre det lettere for
virksomhederne at ansætte dygtige medarbejdere fra udlandet, der kommer til Danmark for
at arbejde og bidrage til samfundet.
Vi skal også revidere SU-systemet, så pengene
rækker længere, og flere bliver tilskyndet til at
vælge uddannelser, der giver gode jobmulig
heder.
DI har i alt 23 forslag til, hvordan vi kan styrke
vores arbejdsmarked og bringe flere i job.
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EN MERE EFFEKTIV OFFENTLIG SEKTOR
Kan du huske, da du var nødt til at ringe eller møde
op på rådhuset midt i arbejdstiden, hvis du ville
klage over en parkeringsbøde, skrive dit barn op til
institution eller ændre din forskudsopgørelse?
Finanspolitisk
råderum:
49 mia. kr.

I dag er vores offentlige administration blevet langt
mere effektiv. Vi udnytter i stor stil digitale redskaber til at gøre hverdagen lettere for både borgere og
virksomheder. Vi er faktisk blandt de lande i verden,
der er længst fremme med digitalisering – både i det
offentlige, i virksomhederne og i vores hverdag som
borgere.

Flere i arbejde:
22 mia. kr.

Vi skal fortsætte denne digitale udvikling. Kunstig
intelligens og andre digitale nybrud giver enorme
muligheder for at levere endnu bedre offentlig service for pengene.
Samtidig bør vi samarbejde mere om at udvikle den
offentlige service, så den bliver både bedre og mere
effektiv. Der er stadig mange opgaver, hvor private
virksomheder kan bidrage til at skabe en bedre service end det, vi får for vores fælles skattekroner i dag.

Mere effektiv opgave
løsning i det offentlige:
20 mia. kr.

DI har i alt 14 forslag til, hvordan vi kan løse opgaverne endnu smartere i den offentlige sektor.
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Vi synes selv, at alt hvad der står i vores plan, er vigtigt og spændende. Så
vi vil helst fortælle det hele. Men det har vi jo allerede gjort, og du kan læse
det på di.dk/2030.
Den del af vores 2030-plan, som har fået mest opmærksomhed, er forslagene om at reducere Danmarks udledning af drivhusgasser. Derfor bruger
vi lidt ekstra plads på at forklare vores klimaforslag her.

HVORDAN
FORESLÅR DI
AT NÅ DE
70 PROCENT?

70 %
70

Nye løsninger påkrævet: 5 %

60
Effekt af DI’s plan:
20 %
50

40

Reduktion 2019 – 2030 uden
yderligere tiltag: 8 %

30

20

Indsatsen 1990 – 2019
36 %

I 2015 aftalte de 196 lande i FN’s Klimakonvention, at gennemsnits
temperaturen på kloden højst må stige med 1,5 grader Celsius frem
til år 2100 i forhold til klodens temperatur før industrialiseringen. Det
er den aftale, vi kender som Paris-aftalen.
For at begrænse den globale opvarmning skal vi nedbringe udledningen af drivhusgasser markant. I Danmark har regeringen sat som
mål, at vi skal reducere med 70 procent i 2030, og det bakker DI op
om.
Udledningen af drivhusgasser måles i forhold til 1990, sådan som
verdens lande aftalte med Kyoto-protokollen i 1997.
Vi er nået et godt stykke ad vejen i Danmark – blandt andet fordi
det meste af den el, vi bruger, kommer fra vind eller biomasse. Vi er
også gode til at bruge energien mere effektivt både i vores bygninger,
virksomheder og private husholdninger. Siden 1990 har vi reduceret
vores udledning med 36 procent.
Danmarks udledning vil fortsætte med at falde med 8 procent frem
mod 2030, hvis vi fortsætter som planlagt. Blandt andet fordi politikerne har besluttet, at vi skal holde op med at fyre med kul i el- og
fjernvarmesektoren, og at vi skal opføre flere havvindmølleparker.
I DI’s 2030-plan giver vi 31 konkrete forslag, der kan reducere Danmarks udledning med yderligere 20 procent.
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Kilde: Energistyrelsens Basisfremskrivning
2018, Ea Energianalyse og DI. Anm.: Pga.
afrundinger summer tallene i figuren ikke
til 70 procent.

For at nå de sidste 5 procent skal vi skabe teknologier og løsninger,
som vi ikke kender endnu. Derfor er ét af DI’s forslag, at Danmark
skal investere mindst 2½ mia. kr. mere i grøn forskning – i tillæg til de
andre investeringer vi foreslår i forskning og uddannelse.

Udledningen af drivhusgasser falder allered
– men der er stadig langt til de 70 procent
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de i Danmark

44 % reduktion

65 % reduktion

Hvis vi kun gennemfører de
klimatiltag, politikerne allerede
har vedtaget.

Hvis politikerne følger alle
DI’s forslag.

70 % reduktion
Regeringens, Folketingets
og DI’s mål.

2027

2028

2029

2030

Kilde: Energistyrelsens Basisfremskrivning
2018, Ea Energianalyse og DI.
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Det er en kæmpe opgave, vi giver os selv i
Danmark, når vi vil reducere vores udledning
af drivhusgasser med 70 procent i 2030. Alle
skal bidrage, hvis vi skal løse den. Borgere,
politikere og virksomheder i alle brancher.

Det bliver ikke en gratis omgang, hverken for
virksomhederne eller for fællesskabet. Det
koster penge at nedbringe udledningen af
drivhusgasser, og derfor afsætter vi 13 mia. kr.
til det årligt i DI’s plan.

Mange virksomheder går allerede foran. De
tager ansvar for deres egen klimapåvirkning,
og de leverer løsninger, der bidrager til at
nedbringe hele verdens udledning af drivhusgasser. Samtidig skaber de vækst og job i
Danmark.

Derudover afsætter vi 2½ mia. kr. om året
til at øge forskningsinvesteringerne i grønne
løsninger, så Danmark samlet investerer 16
mia. kr. i initiativer, der skal nedbringe vores
udledning af drivhusgasser.

Hvis politikerne skaber gode rammer for grøn
vækst, kan virksomhederne blive en endnu
stærkere drivkraft i den grønne omstilling.

Jo hurtigere vi handler, jo bedre er chancerne
for, at vi når vores mål. For hvert år vi venter,
vil det kun blive vanskeligere at nå de 70 procent. Og flere af initiativerne i DI’s plan skal
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indføres over en årrække, så både virksomheder og borgere kan nå at omstille sig. Derfor er
det ekstra vigtigt, at vi kommer hurtigt i gang.

KAN DET IKKE VÆRE
LIGE MEGET, HVAD LILLE
DANMARK GØR?

Lige så afgørende er det, at vi hele tiden styrker danske virksomheders muligheder for at
konkurrere. Hverken danskerne eller kloden
vinder, hvis de initiativer, vi gennemfører i
Danmark, presser virksomhederne så meget,
at de må nedlægge arbejdspladser i Danmark
eller flytte produktionen til udlandet. For så
flytter udledningen af drivhusgasser med. Ofte
bliver udledningen endda større, fordi virksomheder i Danmark udnytter energien bedre
og samlet set er mere klimavenlige end flertallet af deres konkurrenter på verdensplan.

Danmark står for mindre end 1 promille af
verdens samlede udledning af drivhusgasser. På den baggrund er der nogle, der
synes, at vi lige så godt kan droppe den
grønne omstilling – eller i hvert fald vente
med at gennemføre den, til andre har
knækket alle de hårde nødder for os.

Derfor er det afgørende for den grønne vækst i
Danmark, at danske virksomheder står stærkt
i den internationale konkurrence.

VI SKAL UDNYTTE ENERGIEN BEDRE
Vi er allerede gode til at udnytte energien i
Danmark sammenlignet med andre lande.
Men vi kan blive meget bedre. Faktisk kan
vi spare op til en tredjedel af energien i vores
hjem, i offentlige bygninger og i virksomhederne, hvis vi bygger smartere og renoverer ældre

I DI mener vi, at Danmark skal gå forrest.
Både for vores egen skyld og for klimaets.
Vi kan vise vejen for andre lande. Med
eksemplets magt kan vi gøre en langt
større forskel for klodens klima, end vi gør,
hvis man alene måler det antal ton CO2, vi
udleder fra dansk territorium.
Samtidig kan vi tjene godt på at levere de
grønne løsninger, som hele verden har
brug for. Vi kan skabe gode job til endnu
flere danskere og hente flere eksport
kroner hjem til Danmark, som kommer alle
dele af samfundet til gode.
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bygninger, og hvis virksomhederne får bedre
muligheder for at skifte olie, kul og gas ud med
grøn energi.
Samtidig skal vi blive bedre til at bruge den
overskudsvarme, der kommer fra ovne og
maskiner på landets fabrikker. Fjernvarmeværkerne kan nemlig bruge den til at give os
varme i radiatorerne i vores hjem eller kon
torer uden at udlede flere drivhusgasser. Men
forældede regler og afgifter står i vejen for, at
vi som samfund kan udnytte overskudsvarmen fra én sektor som energikilde i en anden
sektor. Derfor fyrer vi stadig for fuglene mange
steder.

VI SKAL BRUGE MERE GRØN EL
Danmark er et af de lande i verden, der er nået
længst med at erstatte olie, kul og gas med
grøn el fra vind og sol. I dag eksporterer vi
vindmøller og vindmølleparker til hele verden.
Vi skal videre ad den vej, og vi skal øge ambitionerne.
DI foreslår at bygge to ekstra vindmølleparker
til søs og etablere energi-øer i Nordsøen, der
kan koble havenergi fra flere lande sammen, så
vi sammen udnytter energien bedre. Desuden
foreslår vi at skrue op for både sol og vind på
land.
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Samtidig skal vi sørge for at bruge mindre
olie og gas i vores virksomheder og alle andre
bygninger. I stedet skal vi bruge el, som bliver
stadigt mere klimavenlig. Vi skal installere
mange flere elektriske varmepumper, både i
private hjem og i virksomhederne.
Virksomhederne har en stor opgave med at
nedbringe deres udledning af drivhusgasser, og
politikerne kan give dem en vigtig håndsrækning ved at oprette en pulje til grøn omstilling
af industrien. Politikerne bør også sænke afgifterne på el, så det bedre kan betale sig at skifte
oliefyret ud med en varmepumpe eller store
dieseldrevne maskiner ud med eldrevne.
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VORES BILER OG LASTBILER SKAL
VÆRE GRØNNERE
Transport er en af de store udfordringer, når
det handler om at reducere udledningen af
drivhusgasser. Næsten en fjerdedel af vores
udledning i Danmark kommer fra transporten
af mennesker og varer. Selv om der er mange
danskere, der cykler eller tager bus og tog i
hverdagen, bliver der flere og flere biler på de
danske veje. Og samtidig transporterer vi varer
som aldrig før.
DI foreslår, at det skal være billigere at købe de
biler, der slet ikke udleder drivhusgasser, eller
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kun udleder meget lidt. Det er for eksempel
elbiler, brintbiler og plug-in-hybridbiler. I stedet for registreringsafgift skal bilejerne betale
en løbende afgift, der afhænger af, hvor meget
bilen belaster klimaet. Det skal også bedre
kunne betale sig at vælge en grøn bil som
firmabil. Samtidig skal vi blande mere bæredygtigt biobrændsel i den benzin og diesel, vi
stadig bruger. Der vil nemlig gå mange år, før
alle vores biler er skiftet ud.
Den tunge vejtransport skal også være grønnere. Flere lastbiler skal køre på biogas, el
og andre klimavenlige alternativer til diesel.

Politikerne kan hjælpe udviklingen på vej ved
at omlægge energiafgiften, så gas til transport
bliver billigere, og samtidig give et tilskud til, at
vognmænd kan indkøbe nye og mere klimavenlige lastbiler.
Endelig bør det offentlige kræve grønnere
transportløsninger, når de køber ind. For
eksempel når de sender busdrift eller affalds
indsamling i udbud til private virksomheder.
Eller når de køber køretøjer til deres egne
hjemmeplejere, gartnere og andre medarbejdere.
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Q&A

Hvorfor gennemfører politikerne ikke bare DI’s plan
med det samme?
Ja, det forstår vi heller ikke.
Spøg til side. Vi ved godt, at der ikke bliver flertal i Folketinget for alle forslagene i DI’s plan i næste uge. Men skiftende flertal i Folketinget har gennemført
mange forslag fra DI gennem årene. Og det var ikke dem alle sammen, der
blev modtaget med klapsalver fra første øjeblik.
Vores 2030-plan er den første detaljerede plan for, hvordan vi både kan blive
et mere velstående samfund og reducere vores udledning af drivhusgasser
med op mod 70 procent. Og alle vores forslag vil enten bidrage til at gøre Danmark grønnere eller til at gøre danskerne mere velstående – eller begge dele.
Derfor er vi optimister, og vi glæder os til at drøfte forslagene med alle Folketingets partier.
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Q&A

Hvad har kontanthjælp eller topskat med klima at gøre?
Hverken kontanthjælp eller topskat har i sig selv ret meget med klimaet at gøre. Men
tingene hænger alligevel sammen.
Den grønne omstilling koster penge. Staten vil miste skatteindtægter, når danskerne
vælger mere grønt – for eksempel når vi sparer på energien, genbruger mere og køber
mere klimavenlige biler, som beskattes lavere. Og for virksomhederne er det i første
omgang en udgift, når de skal investere i nye løsninger.
Derfor er det afgørende for den grønne omstilling, at vi skaber vækst og bringer flere
i job – både dygtige mennesker fra udlandet og borgere herhjemme, der er på passiv
forsørgelse i dag.
Så får virksomhederne overskud til at investere i nye grønne løsninger, som også er
grundlaget for eksport til hele verden. Og med flere dygtige hænder og hoveder på
det danske arbejdsmarked kan Danmark føre an i den grønne vækst.
Lige nu er topskatten én af de ting, der kan få nogle af verdens dygtigste til at vælge
Danmark fra. Samtidig lader vi for mange på kontanthjælp i stikken, når vi ikke giver
dem den hjælp, de har behov for til at komme i job.
På den måde hænger tingene sammen. Og det er derfor, vi har samlet 160 konkrete
forslag i én samlet plan for grøn vækst.
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Q&A

Hvorfor vil DI presse de mest udsatte i samfundet
endnu hårdere?
Det vil vi ikke. Vi vil hverken skære i satserne eller på andre måder gøre livet
surt for mennesker på kontanthjælp. Tværtimod skal vi gøre mere for at hjælpe dem, der af den ene eller den anden grund har svært ved at få fodfæste på
arbejdsmarkedet. Jobcentrene skal tage flere af dem i hånden og sende dem
ud i virksomhederne, som står klar til at tage imod dem.
Vi tror nemlig på, at langt de fleste gerne vil tjene penge til sig selv og deres
familie, indgå i et fællesskab på en arbejdsplads og samtidig yde et større
bidrag til samfundet.
Nogle har behov for behandling, sprogtræning eller opkvalificering. Eller de
har brug for et aktivt tilbud i kommunen eller en virksomhed på vejen ud i en
egentlig ansættelse. Det afgørende er, at den enkelte får netop den hjælp,
hun eller han har brug for. I dag er der for mange i kontanthjælpssystemet,
der ikke får nogen målrettet hjælp til at komme i job.
Man skal selvfølgelig kunne få førtidspension, hvis man permanent har mistet
evnen til at arbejde. Men hvis man godt kan arbejde, bør man hellere få hjælp
til at arbejde i det omfang, der nu giver mening.
Desuden skal sandsynligheden for at få tilkendt en førtidspension ikke
afhænge af dit postnummer, som den gør i dag, hvor der er stor forskel fra
kommune til kommune. Derfor mener vi, at ansvaret for at tilkende førtidspensioner bør overgå til en central myndighed under staten.
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Q&A

Hvorfor vil DI øge uligheden i Danmark?
DI har selvfølgelig ikke noget mål om at øge uligheden. Vi har det mål, at vi vil
skabe mere velstand og flere muligheder for alle danskere.
Der er initiativer i DI’s plan, der isoleret set vil øge velstanden mere for nogle
end for andre. For eksempel er det klart, at hvis politikerne sænker skatten
på aktieindkomst, så gavner det i første omgang dem, der har penge, som
de kan investere i aktier. Men formålet er at trække flere investeringer til især
mindre virksomheder, der kan bruge pengene på digitalisering, robotter eller
udvikling af nye produkter og services. Det kommer nemlig alle danskere til
gode, fordi det betyder, at virksomhederne kan vokse og skabe flere og bedre
betalte job.
Den samlede effekt af DI’s plan er, at alle grupper af danskere vil være mere
velstående i 2030. Flere af os vil stå op til et arbejde, hvor vi tjener penge til
os selv og vores familier. Der vil være balance på de offentlige budgetter, og vi
vil have flere penge at investere i vores velfærd og fælles fremtid. Vi vil føre an
i den grønne omstilling og eksportere bæredygtige løsninger til hele verden.
Og Danmark vil stadig være blandt de mest lige lande i verden.
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Hvorfor blander DI sig i hele Danmarks økonomi?
DI arbejder for, at Danmark skal være verdens bedste land at leve i og verdens bedste land
at drive virksomhed i. Og de to ting hænger sammen.
Virksomhederne og deres dygtige medarbejdere henter ordrer og eksportkroner hjem til
Danmark. Dét er grundlaget for gode job, der giver den enkelte dansker flere penge mellem
hænderne. Og det giver råd til, at vi kan investere mere i de ting, vi ønsker os af vores fælles
samfund. Skoler, uddannelse og forskning i verdensklasse. En grøn omstilling, der viser
vejen for andre lande. Nye digitale løsninger. Veje, broer, jernbaner og busforbindelser. Og
velfærdsydelser som værdig pleje, når vi bliver ældre.
Samtidig er det en kæmpe fordel for virksomhederne, at vores samfund fungerer godt. At vi
har tillid til hinanden i Danmark. At vi er veluddannede og gode til at udvikle nye ideer sammen. At vi har gode pasningsmuligheder til vores børn, mens vi er på arbejde, og kan få de
bedste behandlinger, når vi bliver syge. For bare at nævne nogle eksempler.
Derfor fremlægger DI en samlet plan for, hvordan vi kan udvikle hele Danmarks økonomi –
og samtidig nå vores ambitiøse klimamål.
Fordi et stærkt samfund har brug for stærke virksomheder – og omvendt.
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