
ENHEDSLISTEN VIL BRUGE 2 MILLIARDER ÅRLIGT PÅ LANDDISTRIKTER 

 

Enhedslisten lancerer på sit årsmøde i weekenden et større landdistriktsudspil. Med 
udspillet afsætter partiet 2 mia.kr. årligt, der skal modvirke den skæve udvikling mellem 
land og by. Pengene skal blandt andet bruges til at sikre bedre uddannelsesmuligheder i 
landområderne, trafikal ligestilling af de mange øer, og etablering af mobil og 
bredbåndsdækning i alle områder af Danmark. 

Samtidig foreslår Enhedslisten at etablere en offentlig drevet landdistriktsbank, der kan 
sikre at også mennesker i landdistrikterne kan få lån til deres bolig eller virksomhed. 

Eva Flyvholm, MF for Enhedslisten siger: 

- Landdistrikterne er blevet udsultet og tømt for skoler, daginstitutioner, 
uddannelsesmuligheder og sundhedspleje. Og vi har mistet i tusindvis af arbejdspladser. 
Den udvikling må og skal vendes, og derfor foreslår vi nu en landdistriktspulje på to 
milliarder kroner årligt. 

- Det er stort set umuligt at få lån til boliger og erhverv i mange landdistrikter. Det er et 
stort problem, fordi flere arbejdspladser forsvinder og færre flytter til. Enhedslisten vil 
sikre at også mennesker der bor på landet kan få lån til deres bolig og virksomhed. 
Derfor foreslår vi at etablere en offentligt drevet landdistriktsbank der kan træde til, hvor 
de private kreditinstitutioner har svigtet. 

- Hvis vi skal have genoprettet skævheden mellem land og by, er der brug for en 
ordentlig indsats, og ikke bare forkølede lappeløsninger. Derfor synes jeg heller ikke det 
er imponerende, når regeringen og støttepartierne kun taler om udflytning af statslige 
arbejdspladser. Det er de samme partier, der har haft ansvaret for den centralisering, der 
har lukket lokale skoler og uddannelsesinstitutioner, politistationer og sygehuse. 

Kontakt Eva Flyvholm på 61625771 

Fakta 

Landdistrikspuljen 

Anvendelse af Landdistriktspuljen forhandles i folketinget i forbindelse med finansloven, 
men kan blandt andet anvendes til: 

· Gennemføre trafikal ligestilling af de danske øer gennem den såkaldte landevejsmodel 

· Etablering af mobil- og bredbåndsdækning i alle områder af Danmark som forudsætning 
for etablering af erhverv og bosætning og etablering af hjemmearbejdspladser 

· Forhøjelse af taxametertilskuddet til uddannelsesinstitutioner i yderdistrikterne, som en 
mulighed for etablering af filialer af de større uddannelsesinstitutioner i byerne. 

· Udbygning af fleksibel offentlig trafik gennem lokalt drevne landsbybusser, ”normale” 
takster i flextrafikken, teletaxaordninger med hurtig responstid, delebilsordninger som led 
i tilbringetrafikken til tog og busser. 

· Etablering af socialøkonomiske virksomheder 

· Støtte til etablering af lokal økologisk fødevareproduktion gennem multifunktionelle 
landbrug, der via en høj forarbejdningsgrad fremstiller kvalitetsprodukter til lokal 
afsætning 

 



Landdistriksbanken 

Landdistriktsbanken skabes gennem en udvidelse og omlægning af den allerede 
statsejede Vestjyske Bank. Alle virksomheds- og boligejere, der får afslag på 
låneansøgninger hos private banker og realkreditinstitutter, skal have mulighed for en 
”second opinion” hos landdistriktsbanken. 
 
 


