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Disclaimer: Dette program skal ikke læses som Alternativets Unges endelig poltik på hele området, men i stedet ses
som et grundprogram, der lægger linjen for kommende mere specifikke programmer inden for det politiske område.

Vision
Omman vil det eller ej er økonomi i høj grad grundlaget for vores samfund. Uden økonomi var
der ingen grøn omstilling eller sociale ydelser, men det betyder ikke at økonomien skal fylde alt,
og det betyder heller ikke at erhvervslivet skal have frit spil. Det handler i stedet om at få
økonomien til at arbejde for det vi kæmper for. Derfor skal vi også blive bedre til at udnytte de
ressourcer, både materielle og immaterielle, der ligger ude i samfundet og venter. Det er på tide,
at vi økonomisk gør det naturligt at arbejde bæredygtigt ved at løse klimakrisen, have et humant
erhvervsliv, og at vi får sat skub i den iværksætterkultur, der skal give os morgendagens
løsninger. Det vil dette program forsøge at komme med forslag til.

Økonomi
I mange år har tilgangen til økonomi være meget klassisk, særligt når vi har snakket om vækst,
effektivitet og produktivitet, og har handlet meget lidt om samfundet uden om økonomien. Det
ønsker Alternativets Unge et opgør med. For os er økonomi nemlig ikke et mål i sig selv, men i
stedet et middel.

Derfor ønsker Alternativets Unge:
En opdeling af BNP til ”Grøn og sort BNP”, for at tydeliggøre hvor den reelle vækst finder
sted. Grøn BNP ville i så fald være produkter og ydelser der ikke skader klimaet og miljøet.
En indlånskonto hos en statslig organisation, som ingen profit må have.
At indkomster fra finansiel spekulation skal beskattes efter samme vilkår som en
lønindkomst.
Nye regnemodeller i Finansministeriet, der f.eks. anser uddannelse for en investering, og i
højere grad har øje for det grønne perspektiv.
At der bliver nedsat en arbejdsgruppe til at kigge på mulighederne for et statsregnskab,
der også indeholder en grøn- og sociale bundlinje.
Højere skat på fast ejendom, for dermed at skabe mere lighed og modvirke bobler, som en
række økonomiske vismænd foreslår.
1% formueskat på personlige formuer over 3 millioner kr. og yderligere 0,5 % ved formuer
over 5 millioner.
Et forbud mod kviklån.
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Erhverv
Den gennemsnitlige dansker bruger ca. 39 år af sit liv på at arbejde. Derfor skal vi sikre os et

sundt, bæredygtigt og interessant erhvervsliv i Danmark, men også et erhvervsliv, der går forrest
i den bæredygtige omstilling.

Derfor ønsker Alternativets Unge:
Verdensmålene inddraget i mellemstore- og store virksomheders årsrapporter, så deres
bidrag er tydeligt.
En momsfritagelse på mad, som doneres væk.
At mellemstore- og store virksomheder skal føre regnskab for de 3 bundlinjer.
En fælles-europæisk ambitiøs bund-selskabsskat, samt på længere sigt en standardiseret
selskabsskat, så skattely i EU bliver fortid.
Fradrag på grønne firmabiler.
At virksomheder i deres årsrapport redegør for om de lever op til FN’s og OECD’s
retningslinjer for ansvarlig drift og virksomhedsadfærd.
En omlæggelse af erhvervsstøtten så den i højere grad går til iværksættere, i stedet for til
store virksomheder og gamle veletablerede brancher.
En undtagelse for momsreglerne til crowdfunding.
At den første million investeret i grønne og/eller socialøkonomiske virksomheder bliver
fradragsberettiget.
En plan for, hvordan den sociale bundlinje kan spille en mere central rolle i offentlige
udbud.

Iværksætteri
Fremtiden findes også i de løsninger, vi ikke kender i dag. Derfor er det for Alternativets Unge af
enorm relevans at fremme mulighederne for iværksætteri, da iværksætterkulturen kan være
nøglen til at skabe en bæredygtig omstilling og et meningsfuldt arbejdsliv.

Derfor ønsker Alternativets Unge:
En 2-årig iværksætterydelse, som starter på den normale dagpengesats og efter et år går
ned til 70% af den normale dagpengesats.
Bedre rådgivning, sparring og mentorforløb for iværksættere
5 tværfaglige innovationscentre i hver af alle landets regioner.
En større økonomisk ramme til Fonden for Entreprenørskab, så de har bedre mulighed for
at støtte lovende projekter.
At minimumskravet til investeringsstørrelse af pensionsmidler ændres fra de nuværende
100.000 kr. til 20.000 kr.
At midler fra enkeltmandsvirksomheders opsparingskonto, der investeres i aktier, i lighed
med obligationer, ikke betragtes som en hævning.
En genindførelse af ”Puljen til Grønne Ildsjæle” med en fast årlig bevilling på 30 mio. kr.
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Et nyt, uafhængigt videns- og innovationscenter inden for socialt iværksætteri og
socialøkonomiske virksomheder.
En ny ejerform ved navn: Ungt Iværksætterselskab (forkortes UIV), som skal imødekomme
unge mellem 16-18 år, der gerne vil etablere virksomhed, ved at lade den unge stifte
virksomhed og finde en myndig person som den unge vil hæfte solidarisk med i forbindelse
med en konkurs.
At alle medarbejdere har krav på op til et halvt års udbetalt orlov fra deres job, såfremt de
ønsker at lave en start-up. Hvis en medarbejder dog har en særligt vigtig position, skal
arbejdsgiver og arbejdstager i fællesskab finde en passende dato for denne orlov i stedet
at den påbegyndes efter den pågældende måned plus en måned mere er afsluttet.
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