
 

Venstre står for en økonomisk ansvarlig politik  

Af Anne Ehrenreich, folketingskandidat for Venstre i Nordsjællands Storkreds  

Pia Olsen-Dyhrs advarer i et læserbrev i Ugebladet i Hørsholm om, at 2130 personer i Hørsholm vil 

blive ramt af regeringens tilbagetrækningsreform og i et næsten identisk læserbrev indrykket i Ugenyt 

for Fredensborg er tallet så opgjort til 3170 personer. Læserbrevene er i øvrigt næsten identiske med 

et læserbrev som socialdemokraten Christine Antorini for nylig indrykkede i bl.a. Hørsholm om 

efterlønsreformen. Det vil jeg betegne som en skræmmekampagne, som jeg ikke tror borgerne falder 

for. Flertallet af borgere ønsker at blive længst muligt på arbejdsmarkedet og ønsker, at vi politikere 

skal skabe gode rammer for det.  

Mens S og SF konstant lefler for borgerne med ufinansierede tilbud om fortsat efterløn og tidlig 

pension, arbejder Venstre målrettet for at sikre velfærden. Ikke kun for nuværende generationer men 

også for de kommende. En sund økonomi er fundamentet for vækst og varig velfærd. Derfor er det 

afgørende, at Danmark får et langtidsbudget, som er holdbart, og som skaber balance mellem 

indtægter og udgifter.  

Danmark står over for et afgørende valg: Venstre vil ikke skære i kernevelfærden, men vil gå 

reformvejen. Vi vil sikre flere hænder på arbejdsmarkedet og dermed flere skatteindtægter og færre 

udgifter til overførsler.  

S og SF vil øge kagen gennem øget skat og med lånte penge og først hen ad vejen begynde 

tilbagebetalingen bl.a. gennem øget arbejdstid, hvis eller fagbevægelsen vil være med. Denne plan vil 

medføre lav vækst, øget gæld og i sidste ende dårligere velfærd. Det er ikke holdbart at låne sig til 

velfærd. Og øget skat som er et af hovedelementerne i S og SFs plan vil være dræbende for 

erhvervslivets konkurrenceevne.  

Af og til fremmer gentagelse forståelsen. Men ikke i dette tilfælde. S og SF mangler fortsat at 

dokumentere, hvordan de vil finansiere de mange gyldne løfter til borgerne. Og jeg undrer mig over, at 

Pia Olsen- Dyhr og hendes kollegaer ikke synes, at det er vigtigt at dokumentere, hvordan økonomien i 

deres plan hænger sammen. Venstre har fremlagt sin plan - 2020 planen, som viser, hvordan vi 

samtidig kan sikre vækst og kernevelfærden i Danmark. Det er en økonomisk ansvarlig politik.  

 


