
SKROT BUDGETLOVEN
Budgetloven lægger låg på udviklingen 
og tvinger årlige nedskæringer igennem. 
Vi vil have lov til at dække de stigende 
udgifter til børn og gamle. Vi vil have lov 
til at sætte skub i den grønne omstilling.

Uden Budgetloven kunne man med det 
samme bruge de ca. 40 mia. kr. i kom-
munekasserne til isolering i væggene og 
solceller på tagene. 

Uden Budgetloven kan kommuner og 
regioner få en bedre økonomi. Frygten 
for straf, som giver tilbageholdenhed og 
årlige nedskæringer, skal erstattes af 
flerårige budgetter og investering i vel-
færden. I maj skal Budgetloven for første 
- og måske sidste - gang til diskussion i 
Folketinget. 

Men hvis klima og velfærd skal sættes 
før finanspolitiske signaler om stram 
styring, så skal politikerne råbes op.

Følg med og duk op lørdag d. 14 marts.

Web: skrotbudgetloven.dk
Facebook: Skrot Budgetloven
Twitter: @SkrotBudgetlov
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