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Dansk Folkeparti har sagt klart nej til 
nedskæringer i kommunerne. Partiet 
ville derimod forlange  penge fra 
udlændinge, der bor i Danmark.  
 
”Jeg vil gerne have kommunerne  
til at regne ud, hvad det koster det 
danske samfund, at så mange fra 
den ikke-vestlige verden ikke er i 
arbejde”, sagde Dansk Folkepartis 
formand Pia Kærsgaard forleden. 
 
Men mandag kom partiet pludselig 
med et helt nyt forslag til besparelser. 
Det gik ud på at halvere den periode,  
hvor arbejdsløse kan få dagpenge. 
Det vil sige økonomisk støtte. 
 
Regeringen syntes godt om forslaget. 
Så nu skæres perioden på dagpenge 
ned fra fire år til to år. Det har fået 

Socialdemokraterne og Socialistisk 
Folkeparti til at sige, at regeringen og 
Dansk Folkeparti snyder vælgerne. I 
april ville Dansk Folkeparti nemlig 
ikke skære i dagpenge-perioden. 
   
”Men det er det rigtige at  gøre nu, 
hvor udsigten til at få arbejde er 
langt lysere, end for nogen tid 
siden. Så jeg vil ikke sige, at det er 
de ledige, der skal betale det her”, 
sagde Pia Kærsgaard tirsdag om 
den nye, store spareplan.   
  
Morgenavisen Jyllandsposten skriver, 
at danskerne ikke bryder sig om, at 
de kun kan få dagpenge i to år. En 
meningsmåling viser, at 48,1 procent 
af vælgerne synes, at besparelser på 

Regeringens spareplan 
aftalt med Dansk Folkeparti   

Den danske stat mangler penge. 
Derfor har regeringen lavet en 
spareplan.  For at planen kan blive 
gennemført, skal den vedtages i 
Folketinget. Det bliver den, fordi  
Dansk Folkeparti går ind for at 
spare 24 milliarder på to år. Partiet 
var dog ikke fra starten tilfreds 
med regeringens besparelser. De 
har forlangt flere ændringer for at  
ville stemme for spareplanen.  
Men statens økonomi er et stort  
og vanskeligt regnestykke. Derfor 
har der i flere dage været travlt ved 
regnemaskinerne hos regeringen 
og Dansk Folkeparti. 
 
Men tirsdag kunne finansminister 
Claus Hjort Frederiksen fra Venstre 
fortælle, at spareplanen var på plads. 
Regeringen og Dansk Folkeparti har 
nu aftalt, hvor der skal spares. 
 
Staten, det er også kommunerne. Så  
regeringen har forslået, at der skulle 
spares 4 milliarder i kommunerne de 
næste to år. Det bliver ikke til noget. Læs mere  næste side.... 

Dansk Folkepartis Pia Kærsgaard og 
finansminster Claus Hjort Frederiksen  
har en spareplan.                                 
Foto: Venstre og arkivbillede 

Vigtige punkter i spareplanen: 
 

Perioden med dagpenge til ledige 
halveres fra fire til to år. 
 

En familie kan højst få 30.000 kr. 
om året i tilskud til deres børn. 
 

Den økonomiske støtte til ulandene 
skæres ned i 2013 
 

Nyuddannede unge vil ikke mere 
kunne få dagpenge i deres ferie 


