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Pengesystemet 

 Staten tage kontrollen med pengeskabelsen tilbage fra de private banker.  

 Vi skal dele finans- og banksektoren op i to sektorer. En med almindelige 

forretningsbanker og en anden med de øvrige finansielle institutioner. 

Forretningsbanker skal udelukkende betjene husholdninger og 

erhvervsvirksomheder. Det er afgørende, at de er stabile og sikrer de penge, som 

opspares. Derudover skal der være muligheder for at tage lån på rimelige vilkår. 

Derfor skal forretningsbanker ikke arbejde med usikker spekulationsvirksomhed. 

 Almindelige forretningsbanker må under ingen omstændigheder investere i 

finansielle instrumenter, der er risikomærket GUL eller RØD. 

 I Alternativet foreslår vi at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal undersøge 

mulighederne for at omlægge pengesystemet til ’fuld reserve’ banksystem. Under 



sådan et system kan bankerne kun udlåne penge ud, som de allerede har modtaget 

gennem kundernes indskud eller via lån fra nationalbanken.  

 I Alternativet vil vi se på nye måder at få nye penge ud i økonomien på, end ved at 

lade bankerne låne penge ud med renter. Vi vil se på, om vi i forbindelse med 

implementering af borgerløn, kunne skabe nye penge, som kun Nationalbanken må 

udstede, og skrive ind på borgernes konti som borgerløn, og lade dette være en ny 

måde at lave kvantitative lempelser på.  

 Alternativet vil ændre på straffelovens § 170, så trykkeri af lokale valutaer gøres 

lovligt. Endvidere bør § 8 om Nationalbanken og §§ 2 og 4 om møntloven tilpasses, 

så der herved åbnes op for lokale valutaer.  

 Max for hvor mange af den samme udenlandske valuta Nationalbanken må ligge 

inde med. Vi skal ikke gøre os afhængige af eksempelvis den amerikanske dollar. 

Bankerne  

Finans- og banksektoren er blevet al for stor og magtfuld i forhold til helt almindelige 

produktionsvirksomheder. Det er ikke kun et problem for virksomhederne, men også for samfundsøkonomien i 

sin helhed. Finans- og banksektoren forhindrer udviklingen af bæredygtig produktion, fordi den investerer de 

fleste penge i spekulation. Det er uretfærdigt og uhensigtsmæssigt. 

 Danmarks Nationalbank have ansvaret for, at forretningsbanker med stort 

indlånsunderskud holdes under ekstra opsyn. 

 Der skal være en samfundsrepræsentant i Nationalbanken 

 Nationalbanken sikre, at underskudsramte banker betaler en strafrente, som det 

allerede er almindelig praksis i Sverige. Alternativet ønsker samme fremgangsmåde 

indført i Danmark. 

 Vi vil indføre en statsgaranti på alle indlån. Går en bank konkurs, skal det ikke være 

borgeres eller virksomheders penge, der mistes. Det synes Alternativet kun er 

rimeligt. 

 Andelen af lån til iværksættere, der vil arbejde for at skabe nye sociale og 

miljørigtige løsninger, skal øges hvert år, i forhold til lån til virksomheder, der ikke 

arbejder for at skabe sociale og miljørigtige løsninger.  

 Grænse for hvor meget af et overskud en bank må udbetale til aktionærer. 

Alternativet foreslår at et overskud til aktionær max må være 8 gange højere ned 

bankens medarbejderes medianløn.  

 Indføre en grænse for hvad private banker må foretage af miljø- og klimaskadelige 

investeringer. 

 Minimum 40 % af bankernes udlån skal gå til virksomheder eller ikke allerede 

eksisterende aktiver.  

 Alle borgere skal have mulighed for at have sine penge stående på en konto i 

Nationalbanken.  

 Indfør et max for, hvor mange procent af samfundets udbetalinger en enkelt bank må 

stå for. 

 Alle statens transaktioner skal foretages gennem Nationalbanken, så staten ikke 

bliver afhængig af enkelte private banker, såsom Danske Bank. 



Øvrige finansielle institutioner 

 Indføre kvoter for, hvad pensionskasserne må foretage af investeringer i miljø- og 

klimaskadelige aktiviteter.  

 Det bør fastlægges ved lov, at investering i bæredygtighed og andre 

samfundsgavnlige investeringer er lige så vigtige for bestyrelsen som det direkte 

afkast.  

 Bæredygtige investeringer skal investeres mindre, end investeringer i ikke 

bæredygtige aktiviteter.  

 Vi vil forbyde spekulationsforetagender såsom hedgefonde og kapitalfonde samt de 

finansielle instrumenter, der har været årsag til finanskrisen.  

Regulering af finansielle instrumenter 

 Det skal ikke være muligt at låne eller udlåne en aktie (Reference til 

udbytteskatskandalen og ETF´er)  

 Hvis man overtager et aktiv, der er forsikret, skal det ikke være muligt også at 

overtage forsikringen ved købet (Reference til Credit Default Swapping) 

 Øget straf ved insiderhandel og kursmanipulation 

 Ved køb og salg af finansielle instrumenter, skal al information om det pågældende 

aktiv altid være tilgængeligt (Ved salg af eksempelvis futures optioner er der en 

risiko for, at den ene part ikke har tilstrækkelig information om det underliggende 

aktiv)  

 Det skal ikke fortsat være muligt at handle med finansielle instrumenter lige inden 

markedets lukketid, da dette kan skabe vildledning i forhold til slutkurserne. 

 



 

Debat blandt medlemmerne 

Afvikling af behov for uendelig vækst 

 Vi skal have skabt de rette incitamenter til at skabe en cirkulær økonomi.  

 Vi skal have udfaset gælden, blandt andet ved at udfase renter. Penge må kun 

forrentes i forhold til den pengemængde, der er i forvejen er tilgængelig i 

hovedstolen. Man må ikke opkræve penge, der ikke allerede findes. Det vil være et 

fundamentalt opgør med brøkreservebankvæsnet.  

 Forbrugslån skal kategoriseres efter hvad man vil låne til, for herved at skabe et 

større incitament til at forbruge bæredygtigt. Det skal altså være lettere at låne 

penge til at købe en elbil, end til at købe et oliefyr (Lidt karikeret)  

Vi skal være opmærksomme på disse fem overskrifter fra partiprogrammet 

 Nyt vækstbegreb 

 Øget offentlig investering i bæredygtighed 

 Virksomheder og borgere skal arbejde for en bæredygtig omstilling 

 En stabil bank- og finanssektor 

 Danmark som foregangsland 


