
	   	   	  

ET ERHVERVSLIV MED INDFLYDELSE TIL ALLE 
SFU’s visioner for en rød erhvervspolitik 

Vores erhvervsliv og velfærd er under pres fra det internationale samfund. Hver gang én 
stat forringer arbejdsvilkår og velfærd, stiger presset på nabostaterne. Konkurrerende 
stater udbreder på denne måde velfærdsforringelser og lønnedgang. De borgerlige og deres 
trofaste støtter i toppen af erhvervslivet bruger denne udvikling til at hæve 
virksomhedernes interesser over folkets interesser. I SFU ønsker vi en anden retning, hvor 
velfærdssamfundet kombineret med forskellige typer af medarbejdereje af virksomheder 
skal skabe forudsætningerne for et konkurrencedygtigt og robust erhvervsliv. Vi er bevidste 
om, at et sundt og stærkt erhvervsliv er fuldstændig afgørende for vores mulighed for at 
udbygge vores velfærd. Men vi køber ikke præmissen om, at erhvervslivet kun kan styrkes 
gennem skattelettelser, lavere afgifter og ringere løn. Høje skatter og gode lønvilkår skaber 
derimod forudsætningen for, at Danmark er Europas bedste land at drive virksomhed i. 
Velfærdssamfundet sikrer virksomhederne gode rammevilkår i form af infrastruktur samt 
sunde og dygtige medarbejdere, og den lave grad af ulighed og hierarki skaber gode rammer 
for innovation og selvstændige medarbejdere, der tør komme med deres ideer til ledelsen. 
En demokratisk styret produktion vil gavne mennesker og miljø nu og i fremtiden. 
Bæredygtig demokratisk produktion frem for skadelig spekulation er vores svar på et stabilt 
og gavnligt erhvervsliv.  

Dette papir skitserer, hvordan vi kan styrke erhvervslivet til vores fælles bedste. 

Fra spekulation til produktion 

For SF Ungdom er det afgørende, at den private sektor først og fremmest består af 
produktionsvirksomheder. Det skyldes både, at vækst i små- og mellemstore 
produktionsvirksomheder er den bedste måde at skabe arbejdspladser på – men samtidig at 
produktion skaber reel værdi i og for samfundet i modsætning til finansiel spekulation. Vi 
har grundlæggende stor respekt for små og mellemstore iværksættere af 
produktionsvirksomhed, så længe de producerer bæredygtigt samt på danske løn- og 
arbejdsvilkår. Derfor er det et centralt mål for vores erhvervspolitik, at andelen af 
produktion øges – og at andelen af spekulation tilsvarende mindskes - i den private sektor. 

En samfundets bank 
Vi ønsker at styrke det erhvervsliv, der skaber arbejdspladser på en social og miljømæssigt 
bæredygtig måde. I dag investerer private banker for at profitmaksimere samt generere 
overskud og udbytte til aktionærer. Rige kunder får hjælp til at snyde med skattefiduser, 
mens private bankkunder bliver snydt af banken. De bliver ofte rådgivet mod sine egne 
interesser, fordi bankrådgiveren i realiteten er en sælger, der prøver at tjene flest mulige 
penge til sin virksomhed, banken. Vi ønsker, at bankrådgiveren reelt skal være en rådgiver, 
som, man kan stole på, arbejder for ens interesser.	  I vores samfund er kapital en 



forudsætning for produktionen og forandringer i erhvervslivet. Derfor er det vigtigt, at der 
bliver stillet kapital til rådighed på fællesskabets præmisser. I SFU kæmper vi for at 
modarbejde spekulation, rådgivning og investeringer, der skader fællesskabets interesser!	  I 
første omgang ønsker vi en opsplitning af de private banker, så de samme banker ikke kan 
stå for håndtering af privat- og erhvervskunders penge, samtidig med at de driver 
spekulationsvirksomhed. Det kræver strammere regulering og lovgivning. Men vi ønsker 
ikke blot at begrænse den skadelige bankdrift. Vi vil også styrke den bankdrift, der støtter 
de virksomheder, der i dag fravælges af de kommercielle banker. Det er særligt små 
virksomheder og virksomheder, der bryder med paradigmet om sort vækst og hierarkisk 
struktur. Derfor ønsker vi en samfundsbank. Denne samfundsbanks hovedformål er: 

• At lånefinansiere omkostningerne ved grøn og social omstilling samt ligestilling af 
magtforholdene i virksomheder, såsom omlægning af anparts- og aktieselskaber til 
kooperativer 

• At yde lånemuligheder til arbejdsløse og nyuddannede iværksættere med kvalificeret 
rådgivning om virksomhedsdrift 

• Udbyde stabile, lave renter til privatkunder med lige rådgivning uanset deres 
økonomiske situation. 

• Stille krav om danske løn- og arbejdsvilkår ved lån til erhvervskunder 

Et erhvervsliv understøttet af det offentlige 
Den offentlige sektor har gode muligheder for at styre erhvervslivet ved at regulere og skabe 
incitamenter. Samfundsgavnlige interesser skal anspores igennem fornuftige 
incitamentsstrukturer. Vi mener ikke, at generelle erhvervsskattelettelser er vejen frem, 
fordi skattelettelser risikerer at ende på virksomhedernes opsparingskonti eller som 
lønforhøjelser til direktionsgangene. Derimod mener vi, at fællesskabet i form af samfundet 
bør tage brug af målrettede statstilskud, skattefradrag og afgiftslempelse til at skabe 
langsigtet stabil bæredygtig udvikling for os alle.	  Sådanne indsatser kan bl.a. ske gennem 
offentligt-private partnerskaber, hvor det offentlige går sammen med stærke private 
aktører om større investeringer. Dog skal offentlige investeringer i arbejdspladser ikke se 
stort på natur, miljø eller sociale forhold. Offentlige investeringer skal altid lede til 
samfundsgavnlige arbejdspladser. Derfor er krav om praktik- og lærepladser, arbejde på 
danske løn- og arbejdsvilkår, grøn omstilling osv. essentielle, når vi skal foretage offentlige 
investeringer.	  Derudover skal finanspolitikken tilpasses konjunktursvingninger for at sikre, 
at det offentlige har råd til investeringer i krisetider.  

Erhvervslivet og det offentlige skal i højere grad samarbejde, og det skal gøres lettere at 
undgå forskellige bureaukratiske barrierer, når man ønsker at starte en ny virksomhed. I 
samme led vil det også give mening, hvis man forsøgte at forbedre erhvervslivets og de 
arbejdssøgendes muligheder ved at lave større netværk imellem kommunerne, 
uddannelserne og erhvervslivet. 

En rød erhvervspolitik vil også ændre markant på de eksisterende erhvervsstøtteordninger. 
I dag er den offentlige erhvervsstøtte alt for ufokuseret og bliver bl.a. brugt til at 
understøtte en række sektorer, der er begrænset eller intet potentiale i på sigt. Vi vil et 
opgør med denne defensive strategi. Vi ønsker et samfund, der tager aktivt stilling til 



hvilket erhvervsliv, det vil have. Derfor vil vi omlægge erhvervsstøtten, så den bliver rettet 
specifikt mod sektorer med stort potentiale, der samtidig kan bidrage til at udvikle 
samfundet i en positiv retning. 

Det offentlige skal ikke kun stimulere erhvervslivet, men også sikre, at de mest 
betydningsfulde sektorer er under fuld demokratisk styring. Det betyder, at både 
medarbejdere og hele befolkningen skal sikres demokratisk indflydelse på de mest 
betydningsfulde sektorer. Infrastruktur, undergrundsressourcer, energi, transport og 
ledningsnettet er eksempler på vitale sektorer. Derfor skal sektorernes ejerskab ikke være 
afhængigt af profitfortjeneste til de rigeste på bekostning af fællesskabet, men derimod 
være under fuldstændig demokratisk kontrol af det offentlige. Ligeledes skal 
kernevelfærdsopgaver som ældreplejen ikke udliciteres til profitbaserede virksomheder, 
men løftes af det offentlige selv.	  Det er også afgørende for erhvervslivet, at arbejdsstyrkens 
kvaliteter styrkes. Udover bedre uddannelse generelt skal lediggang bruges til at 
opkvalificere hjælperen på et hospital til SOSU-assistent eller arbejdsdrengen til tømrer. 
Det er både i erhvervslivets og det offentliges interesse, at alle har mulighed for at bidrage. 
Lige så vel som borgere er forpligtet til at bidrage, er samfundet også forpligtet til at styrke 
borgernes muligheder for at arbejde. 

Bedre rammer om erhvervslivet 

Som fortaler for høj grad af regulering og beskatning bliver man tit mødt med bekymringen 
om, at produktionsvirksomheder vil blive presset ud af landet. Vi ser dog ikke det danske 
velfærdssamfund som en klods om benet på virksomhederne, men tvært imod som et stærkt 
fundament for deres forretning. Danmark er ikke uden grund blevet kåret til det bedste 
land i verden at drive virksomhed i.  

Et uddannelsessystem uden brugerbetaling vil sikre virksomhederne de mest kvalificerede 
medarbejdere uanset økonomisk baggrund. Et sundhedssystem med fri og lige adgang vil 
minimere sygefraværet. Bedre kollektiv transport og flere cykelstier vil frigive mere plads 
på vejene til erhvervstrafik, offentlig børnepasning højner erhvervsfrekvensen blandt 
kvinder og gør småbørnsforældre mere fleksible, og et relativt lige samfund med høj grad af 
sammenhængskraft og tillid giver mindre korruption og kriminalitet. 

Endelig sikrer det danske flexicuritysystem, at det er let for virksomhederne at hyre og fyre 
medarbejdere, netop fordi der er et sikkerhedsnet for de ledige.  Derfor vil SFU værne om 
og udbygge den danske model, som er under pres. Vi arbejder for en fleksibel 
dagpengeperiode og for bedre mulighed for efteruddannelse til fremtidens erhverv. 

Vores princip om, at rettigheder og pligter skal harmonere, gælder også for virksomheder. 
Det er naturligt, at alle bidrager til fællesskabet og lever op til dets krav, når man samtidig 
nyder godt af de rammer, velfærdssamfundet giver. 

Vi ønsker et mangfoldigt erhvervsliv med plads til alle. Derfor vil vi gerne fremme 
virksomheder, der arbejder med at åbne arbejdsmarkedet op for flere. Et godt eksempel er 
socialøkonomiske virksomheder, hvor socialt udsatte arbejder på ordinære vilkår, mens 
virksomhedens overskud geninvesteres i ansættelse af flere socialt udsatte. 



 
 1	  
Innovation skabes af samarbejde! 2	  
Innovation er afgørende for at bibeholde vores konkurrenceevne, så vi kan fastholde og 3	  
skabe arbejdspladser og dermed sikre ordentlige løn- og arbejdsforhold og en retfærdig 4	  
omfordeling af goderne. Det at fremme innovationen indebærer i vores øjne et opgør med 5	  
det gængse glansbillede af, at det kun er akademikere i udviklingsafdelinger og 6	  
jakkesætsklædte iværksættere, der kan bidrage med innovation. Vi mener, at de værdifulde 7	  
idéer opstår i mødet mellem teoretisk viden og erfaren faglighed. Derfor vil vi arbejde for at 8	  
fremme organisationsformer i erhvervslivet, hvor der lyttes til nyskabende idéer uanset 9	  
deres ophav. Vores indsatser, der skal styrke innovationen i erhvervslivet, er: 10	  

• Vi vil øge mulighederne for, at virksomheder kan indgå partnerskaber med offentlige 11	  
uddannelsesinstitutioner såsom universiteter og erhvervsskoler. Dette skal både sikre 12	  
mere virkelighedsnære uddannelser og samtidig styrke tilstrømningen af ny viden til 13	  
virksomhederne. 14	  

• Der skal oprettes netværksbaserede innovationsværksteder faciliteret af det 15	  
offentlige, hvor ufaglærte, faglærte og akademikere mødes for at styrke 16	  
produktiviteten og udvikle produkter generelt.  17	  

• Et stærkt fokus på at øge antallet af demokratiske virksomheder, hvor 18	  
medarbejdernes idéer bliver hørt, og hvor de har medbestemmelse over, hvordan 19	  
virksomhedens profit geninvesteres. Hvis vi vil øge antallet af virksomheder, der 20	  
skifter den klassiske virksomhedsstruktur ud med en demokratisk, er det afgørende, 21	  
at vi skaber klare økonomiske incitamenter til at gøre det. SFU mener bl.a., at man 22	  
bør fritage virksomheder for arveafgift, hvis den går i arv til medarbejderne. 23	  
Derudover skal der skabes bedre muligheder for, at lønmodtagerfonde, herunder 24	  
arbejdsmarkedspensionsfonde, kan investere i og oprette medarbejderstyrede 25	  
virksomheder. 26	  

Som folkesocialister skeler vi dog til mere end blot bedre konkurrenceevne. Det er vigtigt, at 27	  
den innovation, vi vil understøtte og fremelske, lever op til nogle krav. Et demokratisk 28	  
samfund skal altså turde at prioritere den innovation, der er i fællesskabets interesse. Vi er 29	  
derfor ikke bange for at belønne bæredygtige, socialt ansvarlige eller velfærdsforbedrende 30	  
innovative løsninger på samfundsproblemer. 31	  

Afslutning: Et erhvervsliv for samfundet! 32	  
Dette papir skitserer vores visioner for erhvervslivet. Kvaliteten af vores arbejdsstyrke, 33	  
vores produkter og vores samarbejde styrkes. Vi vil brede magten i erhvervslivet ud for at 34	  
sikre en mere retfærdig fordeling af magt og ressourcer i samfundet. For os er markedet 35	  
ikke en hellig ko, men en tyr, der skal tæmmes til at arbejde for mennesker frem for profit! 36	  

 37	  


