
Venstre vil sikre velfærden 

”Man skal leve længe for at få velfærd” påstår Nick Hækkerup i sit forsvar for efterlønnen. Det 

udsagn passer simpelthen ikke. Alle danskere har adgang til velfærd fra fødslen og endda 

inden fødslen. De fleste af os fødes på offentlige fødeafdelinger, og forinden har vores mødre 

modtaget tilbud om gratis graviditetsundersøgelser og ultralydsscanninger. Og velfærden 

fortsætter i barndommen med tilbud om kommunale vuggestuer og børnehaver, gratis 

skolegang, børnecheck mv.   

Nick Hækkerup forholder sig ikke i sit indlæg til udfordringerne for Danmark, eller hvordan vi 

får økonomien til at hænge sammen. Vi står de kommende år over for store udfordringer med 

en mindre arbejdsstyrke, faldende indtægter fra Nordsø-olien og eftervirkningerne af den 

økonomiske krise. Det betyder, at der i 2020 er en ubalance på de offentlige finanser i 

størrelsesordenen 45-50 mia. kr. årligt. S og SF anerkender størrelsen af de økonomiske 

udfordringer, men har ikke fremlagt konkrete forslag til at løse dem.  

Venstre ønsker fortsat at have råd til at udvikle sygehuse og kræftbehandling, så patienter har 

vished for, at de får den bedst tænkelige behandling. Og der skal også være råd til at forbedre 

folkeskolen, så børnene får den bedst mulige undervisning.  

Samtidig skal vi øge væksten for at kunne udvikle velfærden. Det forudsætter bl.a., at   flere 

skal være i arbejde og færre på overførsel. Venstre har med forslaget til en 

tilbagetrækningsreform, genopretningspakken og andre reformforslag præsenteret konkrete 

løsninger på de økonomiske udfordringer, som Danmark står over for. S og SF har derimod 

ikke leveret bud på, hvordan udfordringerne frem mod 2020 skal håndteres – og mangler 

dermed et svar til regeringens Tilbagetrækningsreform. Venstre vil ikke blot lade stå til og 

tillade, at Danmark synker ned og bliver et middelmådigt land. Vi arbejder målrettet for at få 

økonomien til at hænge sammen og sikre fundamentet for fortsat vækst og udvikling af 

velfærden. Det er nemt at afgive gyldne ufinansierede løfter. I Venstre er vi mere til konkrete 

og realistiske løsningsforslag.  

 


