
Myter om skattestop og velfærd  
Af Anne Ehrenreich, folketingskandidat for Venstre i Nordsjællands Storkreds  
  
Som reaktion på mit indlæg i Ugebladet i anledning af skattestoppets 3000 dages jubilæum 
har Brita Bastogi stillet mig en række ret bredt formulerede spørgsmål, hvor essensen er, at 
skattestoppet er gået ud over velfærden. Jeg forstår godt, at Bjørn Klausen undrer sig over 
tonen i Bastogis indlæg, for det gjorde jeg ærlig talt også. Men lad nu det ligge. 
  
Bastogis påstand om at skattestoppet er gået ud over velfærden er ganske enkelt forkert. Lad 
mig give et par eksempler.  
  
Det første eksempel er sundhedsvæsenet, hvor der i 2010 blev brugt godt 27 mia. kr. mere på 
sundhed end SR regeringen gjorde i 2001. Antallet af operationer er nu næsten 130.000 
højere end i 2001. Flere behandles og flere overlever kræft. Det samme gælder 
hjertesygdomme. Det fremgår også af en nylig international undersøgelse, at det danske 
sundhedsvæsen klarer sig flot.  
  
Mit andet eksempel er uddannelsesområdet, hvor Danmark er det OECD land, som investerer 
mest i uddannelse. Med 8 procent af BNP til uddannelse og studiestøtte, ligger Danmark nr. 1 i 
hele OECD. EU-gennemsnittet er 5,4 procent. Der er i snit brugt 2 mia. kr. mere om året til 
renovering og byggeri af nye folkeskoler i perioden 2001-2007 sammenlignet med perioden 
1993-2001.  
  
Men velfærd kan ikke alene måles på, hvor mange skatteyderkroner, der er anvendt. Mange af 
de fremskridt, der er opnået under VK-regeringen er skabt ved bedre ledelse, styring og 
faglighed. Og det er gået fremad med fagligheden i f.eks. skolerne. Eleverne læser nu ligeså 
godt i 3. klasse, som de før gjorde i 4. klasse. Og i naturfag og matematik er eleverne nu 
ligeså gode i 4. klasse, som de før var i 5. klasse.  
  
Til slut når det gælder finanskrisen, som Bastogi også er inde på, så er det korrekt, at 
regeringen har gennemført en ekspansiv finanspolitik for at afbøde konsekvenserne af krisen 
og undgå større arbejdsløshed. Forudsætningen for, at vi trygt har kunnet gøre dét, var den 
nationaløkonomiske gunstige situation, regeringen havde skabt ved krisens start. S og SF har 
løbende ønsket, at regeringen skulle spendere endnu mere. Regeringens tiltag har medført et 
underskud i 2010, som dog opgjort i procent af BNP ligger i den laveste tredjedel i EU-kredsen. 
Senest har regeringen i sit konvergensprogram fremlagt sin strategi for, hvordan økonomien 
skal bringes i balance fra 2011 i en takt, som er nøje afstemt med økonomiens udvikling. I 
2010 føres fortsat en ekspansiv finanspolitik, da det anses for nødvendigt. Det kommer næppe 
som nogen overraskelse, at jeg synes at det er en klog strategi.  
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