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Radikale Venstre har fremlagt en 2030-plan. CEPOS har på Finansministeriets familietypemodel 
beregnet effekten af de Radikales 2030-plan for forskellige familietyper.  

• Det generelle billede er, at familier i ejerbolig taber på den radikale plan, bortset fra 
direktørfamilien. Det skyldes at, de Radikale reducerer rentefradraget fra 33 til 22 pct. 

• En arbejderfamilie i ejerbolig taber 1.400 kr. om året. De vinder på, at skatten på arbejde 
nedsættes, men taber på det lavere rentefradrag.  

• En arbejderfamilie i lejebolig vinder 3.800 kr. på de Radikales 2030-plan. Det skyldes, at de vil 
få lavere skat på arbejde, mens de ikke bliver berørt af det lavere rentefradrag.  

• Direktørfamilien vinder 6.300 kr. Det skyldes, at gevinsten fra bl.a. lavere topskat overstiger 
tabet ved lavere rentefradrag.  

• En enlig pensionist i ejerbolig taber 11.400 kr. om året, mens en enlig pensionist uden ATP i 
lejebolig taber 2.800 kr. Radikale fjerner pensionist-rabatten mht. ejendomsværdiskatten, 
varmetillægget og mediechecken samt reducerer boligstøtten. 

• De største vindere i den Radikale plan er et nyankommet (efter 1 års ophold) par på 
integrationsydelse. De vinder 25.800 kr., fordi integrationsydelsen fjernes og erstattes af den 
højere kontanthjælp, og fordi optjeningsprincippet for børnecheck ophæves. Parret vil i 
stedet få fuld børnecheck fra dag et.  

• Samlet set øger de Radikales 2030-plan skatterne med 1,4 mia. kr.  

Figur 1 
Effekt på familietyper af de Radikales 2030-plan 

 
Kilde: Se Tabel 1. 
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Radikale Venstre har fremlagt en 2030-plan1. CEPOS har på Finansministeriets familietypemodel 
beregnet effekten af de Radikales 2030-plan for forskellige familietyper.  

Det generelle billede er, at familier i ejerbolig taber på den radikale plan, bortset fra direktørfamilien. 
Det skyldes, at de Radikale reducerer rentefradraget fra 33 til 22 pct.  

En arbejderfamilie med 2 børn i ejerbolig taber 1.400 kr. om året på de Radikales 2030-plan, jf. tabel 
1. De vinder på, at skatten på arbejde nedsættes, men taber på det lavere rentefradrag. En 
arbejderfamilie med 2 børn i lejebolig vinder 3.800 kr. Det skyldes, at de vil få lavere skat på arbejde, 
mens de ikke bliver berørt af det lavere rentefradrag. 

Den eneste familietype i ejerbolig, der vinder på de Radikales 2030-plan, er direktørfamilien. Det 
skyldes, at gevinsten fra bl.a. højere topskattegrænse overstiger tabet ved lavere rentefradrag. 
Direktørfamilien med 2 børn i ejerbolig vinder 6.300 kr. 

Tabel 1           
Familietypeberegninger på de Radikales 2030-plan 

Tabere 
Pensionist-

pakkke 
Rente-

fradrag 
Skatte-

lettelser 
Integrations-

pakke I alt 
Enlig pensionist med ATP, ejerbolig -11.400 0 0 0 -11.400 
Pensionistpar med en ATP, ejerbolig -10.100 0 0 0 -10.100 
Pensionistpar med en ATP, lejebolig -7.800 0 0 0 -7.800 
Enlig pensionist med ATP, lejebolig -4.000 0 0 0 -4.000 
Enlig pensionist uden ATP, lejebolig -2.800 0 0 0 -2.800 
Funktionærfamilie med 2 børn, ejerbolig 0 -6.500 3.800 0 -2.700 
Enlig arbejder uden børn, ejerbolig 0 -3.900 1.900 0 -2.000 
Arbejderfamilie med 2 børn, ejerbolig 0 -5.200 3.800 0 -1.400 
Arbejderpar uden børn, ejerbolig 0 -5.200 3.800 0 -1.400 
            

Vindere 
Pensionist-

pakkke 
Rente-

fradrag 
Skatte-

lettelser 
Integrations-

pakke I alt 
Par på integrationsydelse med 2 børn, efter 1 års ophold 0 0 0 25.800 25.800 
Direktørfamilie med 2 børn, ejerbolig 0 -6.500 12.800 0 6.300 
Par på integrationsydelse med 2 børn, efter 6 års ophold 0 0 0 3.900 3.900 
Arbejderfamilie med 2 børn, lejebolig 0 0 3.800 0 3.800 
Funktionærfamilie med 2 børn, lejebolig 0 0 3.800 0 3.800 
Enlig integrationsydelsesmodtager uden børn 0 0 0 3.400 3.400 
Enlig arbejder uden børn, lejebolig 0 0 1.900 0 1.900 
Enlig udeboende studerende, lejebolig 0 0 400 0 400 
Kilde: CEPOS-beregninger på Finansministeriets Familietypemodel 

 

En enlig pensionist i ejerbolig taber 11.400 kr. om året. Næsten det samme tab oplever 
pensionistparret i ejerbolig, nemlig godt 10.000 kr. Pensionisterne taber så meget, fordi de Radikale 
følger Pensionskommissionens anbefalinger og fjerner varmetillægget og mediechecken, og fordi de 
reducerer boligstøtten for pensionister2. Desuden fjernes pensionistrabatten vedrørende 
ejendomsværdiskatten. De pensionister, der hverken har ATP eller ejerbolig, taber 2.800 kr. om året.  

Den største vinder i den Radikale plan er et nyankommet (efter 1 års ophold) par på 
integrationsydelse med 2 børn. De vinder 25.800 kr., fordi integrationsydelsen fjernes (de får i stedet 
kontanthjælp), og fordi optjeningsprincippet for bl.a. børnecheck ophæves. Parret vil i stedet få fuld 
børnecheck fra dag et.  

 
1 https://www.radikale.dk/media/djfejvti/2030-plan_radikale-venstre_2022.pdf 
2 Pensionister i ejerbolig taber dog ikke på det reducerede rentefradrag, da de i familietypemodellen ikke har gæld i boligen. 
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Effekter af de Radikales 2030-plan på skat, arbejdsudbud, offentlig 
beskæftigelse og ulighed 

Skat 

Radikales 2030-plan indeholder skattestigninger for 9,8 mia. kr., heraf 5 mia. kr. fra højere 
rentefradrag. Samtidig vil de Radikale give skattelettelser for 8,4 mia. kroner. Samlet set vil de 
dermed øge skatterne med 1,4 mia. kroner, jf. tabel A1 i appendiks. 

Arbejdsudbud 

De Radikales plan øger arbejdsudbuddet med 23.000 personer, primært som følge af en afskaffelse 
af efterlønnen samt forhøjelse af topskattegrænsen.  

Offentlig beskæftigelse 

De Radikale angiver i planen, at de vil ansætte 17.000 ekstra offentligt ansatte. Heri er ikke indregnet 
ekstra soldater som følge af det Nationale Kompromis, om at forsvarsudgifterne skal op på 2 pct. af 
BNP. Finansministeriet3 vurderer, at forsvarsforliget beregningsteknisk giver 17.000 ekstra soldater 
mv. frem til 2030. I praksis afhænger det af, hvordan de ekstra midler til forsvaret udmøntes. Men 
der er ingen tvivl om, at når man tilfører så mange midler til forsvaret, så følger der en betydelig 
stigning i antal ansatte med.  

Ulighed 

Den Radikale plan vurderes at øge indkomstuligheden med 0,13 pct.point målt ved Gini-
koefficienten. Det skyldes primært forhøjelsen af topskattegrænsen, som øger Gini med 0,14 
pct.point. Nedsættelsen af rentefradraget er omtrent neutral for uligheden. 

 

  

 
3 https://fm.dk/media/26385/vaekst-i-den-offentlige-beskaeftigelse-frem-mod-2030_faktaark.pdf 
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Boks 1 
Tiltag i de Radikales 2030-plan som er indregnet i familietypeberegningerne i notatet 
 
Pensionistpakke: 
Folkepensionisters nedslag i ejendomsværdiskat på 0,4 pct. afskaffes 
Folkepensionisters hjælp til varmeudgifter (Varmetillæg) afskaffes 
Mediecheck på 988 kr. pr. person til folkepensionister afskaffes 
Boligstøtte til pensionister omlægges (bl.a. prisregulering af fremtidige beløbsgrænser) 
 
Rentefradrag: 
Reduktion af rentefradrag til 22 pct. Med de nuværende regler er rentefradraget på 33 pct. for 
renteudgifter under 50.000 kr. og på 25 pct. for renteudgifter over 50.000 kr. 
 
Integrationspakke: 
Afskaffelse af Integrationsydelsen 
Afskaffelse af optjeningskrav ift. børnecheck og børnetilskud – man kan få fuldt beløb fra dag 1. 
 
Skattepakke: 
Radikale vil sænke personskatterne med 5 mia. kr., fordelt med 1/3 på højere jobfradrag, 1/3 på 
højere beskæftigelsesfradrag og 1/3 på højere topskattegrænse (forhøjelse med ca. 60.000 kr.).  
 

I familietypeberegningerne er ikke indregnet de Radikales afgiftsstigninger på 5 mia. kr. (før 
tilbageløb og adfærd). Det svarer til en skattestigning på ca. 1.000 kr. pr. dansker i gennemsnit. 
Bl.a. indfører de Radikale en flyafgift. 
 

Kilde: Radikale Venstre: Sammen om et Stærkt Danmark, 2030-plan 

Appendiks. Radikales skatteforslag 
Tabel A1   
Radikales skatteforslag (provenu efter tilbageløb og adfærd)   
  mia. kr. 
Skattestigninger   
Udfasning af nedslag i ejendomsværdiskatten for folkepensionister 0,4 
Grønne afgifter (biomasseafgift, flyafgift, kørselsafgift og dieselafgift) 4,4 
Reduktion af rentefradrag til 22 pct. for både høje og lave renteudgifter 5,0 
Skattestigninger i alt 9,8 
    
Skattelettelser   
Grænse for elvarmeafgift sænkes fra 4.000 til 3.000 kWh 0,3 
Lavere elafgift på lønsumspligtige og kulturinstitutioner  0,1 
Lavere skat på arbejde, for både for lave og høje indkomster 5,0 
Bedre konkurrenceevne for virksomheder (fx permanent F&U-fradrag) 3,0 
Skattelettelser i alt 8,4 
    
I alt, skattestigning, netto 1,4 
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Udklip fra de Radikales 2030-plan 
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