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Mindre bureaukrati 
Selv regeringens produktivitetskommission siger, at det er muligt. Vis tillid, 
afskaf overflødig registrering og skab smartere arbejdsgange. Ingen fyringer.

Øget bundfradrag 
De første 7.000 kroner du tjener hver måned, skal være skattefrie. Det betyder 
20.000 kroner mere udbetalt om året for alle i arbejde.

Aktive indvandrere
Indvandrere skal arbejde og betale skat i Danmark i sammenlagt 5 år, før de 
kan trække på det sociale system. Flygtninge skal hjælpes i nærområder.

Sund konkurrence
Frit valg af hospital inden for EU – også i Danmark, privat som offentlig.  
Fra dag ét, uanset ventegarantier. Skattefinansieret og tilgængeligt for alle.

Drop Ring 5 
Forlæng i stedet Hillerød- og Frederikssundsmotorvejene og gør kystbanen 
bedre. Det koster færre skattekroner og giver bedre trafikal velfærd.



Jeg vil, sammen kan vi! 
Jeg er uddannet civiløkonom med erhvervskarriere – sidst som brand 
manager i Coca-Cola. Desuden har jeg været aktiv inden for elitesport, bl.a. 
som international toprytter i military. I dag driver jeg en virksomhed sammen 
med min mand fra vores gård med jorde i Hørsholm og Fredensborg. 

Med min opvækst på Orø under beskedne forhold er jeg en såkaldt 
mønsterbryder. Jeg mener ikke, at vi bevidstløst skal lade os nøje med   
”Det Danmark du kender”. Vi skal skabe det Danmark, vi ønsker. 

Med min nuværende luksustilværelse kan og vil jeg give noget tilbage. Jeg 
brænder for et rigere og friere Danmark med lige muligheder for alle – med 
respekt for, at forskellige mennesker opnår forskellige resultater. Mit liv har 
lært mig, at viljestyrke og indsats er vejen til forandring. 



Otte lande har lavere 
skat OG bedre velfærd!

Hvorfor ikke Danmark?
Ifølge finansministeriets beregninger vil LA’s 2025 plan øge den samlede 
beskæftigelse med 124.000, gøre Danmark 108 mia.kr. rigere og give en 
samlet skattelettelse på 113 mia. kr.  
 
De rige bliver rigere – og det gør de fattige også!

Men det kræver DIN stemme...

fb.com/mbkattrupkattrup.dk

Velfærd:   Skattetryk:
1   New Zealand  32,9%
2   Schweiz  28,2%
3   Island   37,2%
4   Holland  38,6%
5   Norge  42,2%
6   Sverige  44,3%
7   Canada  30,7%
8   Finland  44,1%
9   Danmark  48,0%
10  Australien  26,5%
Kilde: Social progress index 


