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K A P I T E L

DANMARK OKTOBER 2011
– EN POLITISK OG  
ØKONOMISK OPDATERING

Den 15. september 2011 var der folketingsvalg i Danmark. Resultatet af 
valget blev, at en koalition af tre partier besluttede at danne regering. 
Det var Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. 
Enhedslisten blev støtteparti for den nye regering. Oppositionen består 
herefter af Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative 
Folkeparti. Kristendemokraterne opnåede ikke valg til Folketinget. 

Regeringen består af 11 socialdemokratiske ministre, 6 fra Radikale Ven-
stre og 6 fra SF.

Helle Thorning-Schmidt (S) er statsminister, Margrete Vestager (RV) er 
økonomi og indenrigsminister og Villy Søvndal (SF) er udenrigsminister.

Regeringen ved præsentationen i begyndelsen af oktober 2011. Foto: Scanpix
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Resultat af Folketingsvalget 15. september 2011

Partier Stemmer % Mandater

Enhedslisten
236.860
(74.982)

6,7 %
(2,2 %)

12
(4)

SF
326.192

(450.975)
9,2 %

(13,0 %)
16

(23)

Socialdemokraterne
879.615

(881.037)
24,8 %

(25,5 %)
44

(45)

Radikale Venstre
336.698

(177.161)
9,5 %

(5,1 %)
17
(9)

Kristendemokraterne
28.070

(30.013)
0,8 %

(0,9 %)
0

(0)

Liberal Alliance
176.585
(97.295)

5,0 %
(2,8 %)

9
(5)

Konservative Folkeparti
175.047

(359.404)
4,9 %

(10,4 %)
8

(18)

Venstre
947.725

(908.472)
26,7 %

(26,2 %)
47

(46)

Dansk Folkeparti
436.726

(479.532)
12,3 %

(13,9 %)
22

(25)

Uden for partierne 1.850 0,1 %

Fig. 5A.1 Resultat af Folketingsvalget 15. september 2011.
Note: I alt gyldige stemmer 3.545.368
Tal i parentes er resultatet efter valget i 2007.

Et af de mest overraskende resultater af valget var den meget store til-
slutning til Radikale Venstre og den store tilbagegang til SF. Det betød, 
at balancen ved regeringsforhandlingerne tippede til Radikale Venstres 
fordel.

Mange af de sociale forbedringer S og SF havde stillet deres vælgere i 
udsigt kan således ikke gennemføres. Tilbagetrækningsreformen med en 
svækkelse af efterlønnen bliver gennemført, og dagpengereformen bliver 
taget op senere ved forhandlinger mellem regeringen og arbejdsmarke-
dets parter. Desuden betyder den økonomiske krise, at underskuddet på 
statsbudgettet for 2012 måske bliver over 100 mia. kr., og det gør, at der 
ikke er plads til ret mange forbedringer. 

Der vil dog ske en lempelse af indvandrerpolitikken, selv om 24-årsreg-
len og tilknytningskravet bibeholdes, bl.a. bliver Integrationsministeriet 
nedlagt. Desuden får regeringen en mere tydelig grøn profil, hvor der vil 
blive lagt mere vægt på miljøet og alternative energikilder.

Regeringsgrundlag
Hovedpunkterne i regeringsgrundlaget omkring den økonomiske poli-
tik er:
•	 Den økonomiske politik skal styres efter et forsigtighedsprincip, så 

finansieringen skal være på plads, før der bruges penge på nye ud gif-
ter.

•	 Efterlønsreformen bliver gennemført som aftalt af Venstre, De Kon-
servative, Dansk Folkeparti og De Radikale.

•	 Der skal være trepartsdrøftelser med arbejdsmarkedets parter om 
løntilbageholdenhed, øget arbejdsudbud og uddannelse og aktivering og 
en dagpengereform.

•	 En vækstpakke med fremrykning af offentlige investeringer for 10 
mia. kr.

•	 Afgifterne på cigaretter, fedt, sukker og slik sættes op.
•	 Der skal indføres en kilometerafgift på lastbiler, og registreringsafgif-

ten skal omlægges, så miljørigtige biler bliver billigere.

Disse tiltag kan forventes at blive gennemført på kort sigt.

På længere sigt er planen, at følgende skal gennemføres: 
•	 Der skal laves en skattereform, der sænker skatten på arbejde med en 

rimelig social balance og forbedrer Danmarks konkurrenceevne.
•	 En ny klimaplan skal sikre, at Danmarks udslip af drivhusgasser re-

duceres med 40 pct. i 2020 i forhold til 1990.
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Desuden er der en række andre forslag der skal sikre en bedre social 
ud ligning:
•	 Ledige, som mister deres dagpenge til sommer, får et halvt år ekstra 

på dagpenge.
•	 Fradrag for sundhedsforsikringer fjernes.
•	 De lave kontanthjælpsydelser, starthjælp, kontanthjælpsloft og 225 

timers reglen, skal afskaffes.
•	 Målsætningen for hvor mange der skal have en videregående uddan-

nelse hæves, og der oprettes 10.000 nye uddannelsespladser.

Alt i alt er det nogle forslag der viderefører en forholdsvis stram økono-
misk politik, men også lægger op til, at de mest udsatte grupper får bedre 
forhold. Desuden er der lagt op til at uddannelsespolitikken og miljøpoli-
tikken bliver styrket væsentligt i den kommende regeringsperiode.

Links til Folketinget og partiernes websites

Folketinget www.ft.dk

Partier i Folketinget www.ft.dk/Demokrati/Partier

Venstre www.venstre.dk

Socialdemokraterne www.socialdemokraterne.dk

Dansk Folkeparti www.danskfolkeparti.dk

SF www.sf.dk

Konservative Folkeparti www.konservative.dk

Radikale Venstre www.radikale.dk

Enhedslisten www.enhedslisten.dk

Liberal Alliance www.liberalalliance.dk

www.ft.dk
http://www.ft.dk/Demokrati/Partier
http://www.venstre.dk
http://www.socialdemokraterne.dk
http://www.danskfolkeparti.dk
http://www.sf.dk
http://www.konservative.dk
http://www.radikale.dk
http://www.enhedslisten.dk
http://www.liberalalliance.dk

