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Vi befinder os i år 2026.
Det er den første tirsdag i oktober, og Folketinget åbner.
Folketingssalen summer af forventningsfulde stemmer, og nu
ringer Folketingets formand, Uffe Elbæk, på klokken og erklærer
mødet for åbent.
På forreste række på ministerpladserne sidder statsminister
Rasmus Nordqvist og finansminister Josephine Foch omgivet af otte andre nyudnævnte
ministre - ligeligt fordelt mellem mænd og kvinder.

Jordskredsvalg 2026
Ved jordskredsvalget i september 2026 havde Alternativet trynet gamle partier som
Socialdemokraterne, Venstre og Dansk Folkeparti, og nu sad Alternativet på den
ubestridte magt med 90 mandater.
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Alternativet havde vundet valget bl. a. på løfterne om en normeret arbejdsuge på 30
timer, øget indsats mod klimaudfordringerne og uligheden i samfundet, afskaffelse af
fattigdomsydelserne, ekstra penge til grønt iværksætteri og omlægning til bæredygtig
landbrug.
Hæver ejendomsværdiskat Disse initiativer er blevet fi-nansieret via skat på finansielle
transaktioner. Alternativet har indført en skat på 0,1 procent af aktie-og
obligationshandler og 0,01 procent beskatning af derivatkontrakter.
Denne ekstra skat skulle samlet hvert år give 6,5 milliarder kroner.
Desuden har Alternativet hævet ejendomsværdiskatten til seks milliarder kroner om
året.
Fredsminister Udgifterne til Forsvaret er faldet drastisk. I stedet for en forsvarsminister
har Alternativet udpeget en fredsminister, der i samarbejde med FN får til opgave at
gennemføre en Marshallplan for Nordafrika og Mellemøsten.

Marshallplan
Idéen med planen er den samme, som da den daværende amerikanske
udenrigsminister George Marshall i 1947 tilbød de europæiske lande store økonomiske
midler til at genopbygge deres lande efter Anden Verdenskrig.
Alternativets plan går ud på, at der skal oprettes mange arbejdspladser i Nordafrika og
Mellemøsten.
Det kan ifølge partiet være med til at stoppe både den politiske uro i landene og få folk
til at blive i deres hjemlande i stedet for at søge til Europa.
Livskvalitet Alternativet vil bruge millioner af kroner på livskvalitet og folkesundhed, og
der skal afsættes tilsvarende beløb til kultur og innovation.
Danmark skal kort og godt blive det bedste land for verden, påstår partiet, så der venter
danskerne et sandt eldorado fra 2026, hvis det står til Alternativet.
Kilder: Uffe Elbæk, Alternativets partiprogram og Alternativets forslag til finansloven for
2016.
blem@eb.dk
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Der vil blive skåret kraftigt i antallet af ministre, når Alternativet
får magten.
- Vi har ikke lagt os fast på antallet, men før valget 18. juni sidste
år gav jeg et bud på 12 ministerier til bladet Kommunen. Jeg tør
ikke sige, om vi stadig vil have 12 ministerier, eller om der skal
være færre, siger Uffe Elbæk.
Klima og ulighed
Statsministerposten skal bevares og skal eventuelt udvides med et
samfundsministerium.
Udenrigsministerposten skal afløses af et ministerium for internationalt samarbejde.
Ministeriet for klima, energi, ressourcer og skat har en særlig høj stjerne hos Alternativet.
- Klimaet og uligheden er de to vigtigste punkter for os. Det kræver penge, og derfor
hænger det sammen med Skatteministeriet.
Forsvarsministeren skal i fremtiden hedde fredsminister.
- Hvorfor det? - Det hænger sammen med, at vores soldater ofte er med i det
fredsbevarende arbejde. Vi vil foreslå, at når danske soldater i fremtiden skal udsendes,
så skal det ske i FN-regi.
- Vi mener, at der skal sættes lige store beløb af til militære og humanitære aktioner, og
det er vores mål, at Danmark skal være det bedste land i verden, når det gælder om at
skabe fred.
- Det kan vi naturligvis kun gøre i samarbejde med FN, fastslår Uffe Elbæk.
Kultur og borgere Som tidligere kulturminister ønsker han et ministerium for kultur og
innovation.
Af andre ministeriet ser Uffe Elbæk gerne et ministerium for borgerinddragelse og
iværksætteri.
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EN VARM FREDS-DAG: I går var det Peacekeepers Day.
Det blev i Danmark markeret på Kastellet i København, hvor prinsesse Marie og forsvarsminister Peter
frem med en lille advarsel Christensen (V) var blandt gæsterne, og prinsessen
ved sådan nogle beskeder. overrakte The Nordic Blue Barets Medal of Honour til
Men vi oplever, at mange
fem modtagere. Blandt de øvrige gæster var også hvalalligevel bliver fristet til at
pen Cæsar, der er uddannet til at være hjælpehund for
klikke sig ind og læse det.
Danske Patienter mener til krigsveteraner. Og der blev taget godt hånd om den
gengæld, at det er fordel for
patienterne at kunne få de- unge hjælper med vandskål og svalende skygge fra en
res diagnose på den elektro- medbragt paraply.
Foto: Jens Astrup/Scanpix
niske journal, ﬂere dage før
de skal mødes med en læge.
Det er at foretrække, frem
for at patienten går i usikkerhed uden svar. Det mener
Annette Wandel, der er chef
for kvalitet og politik hos
Danske Patienter.
- I det system, der var før,
ventede patienten i to til tre
uger. Det gav endnu ﬂere
patienter lang og vanskelig
ventetid, siger hun.

Op til den enkelte borger
Ifølge formanden for Danske Regioners sundhedsudvalg, Ulla Astman, bliver systemet heller ikke lavet om.
- Det er et godt tilbud, men
ingen tvang. 72 timer er i forvejen længe at vente, siger
hun. Hun mener, at det er op
til den enkelte borger eventuelt i samråd med lægen at
vurdere, om de vil bruge tilbuddet.
- Det er vigtigt, at patienten
informeres grundigt, når

