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Stegte ænder eller varig velfærd
På Venstres vellykkede sommergruppemøde i Hanstholm i sidste uge drøftede vi de politiske udfordringer i den
kommende tid. Før sommerferien håndterede regeringen på ansvarlig vis den økonomiske udfordring i kølvandet på
finanskrisen. Det var en barsk omgang, men lykkeligvis langt fra så barsk som det der sker i resten af Europa.
Rudekuverten i Danmarks postkasse skulle betales - det er nu på plads med lovgivning inden tinget gik på
sommerferie. Herefter er den store udfordring at sikre danskerne varig velfærd. Ikke i form af en kortsigtet,
populistisk politik, hvor man foregøgler, at danskerne kan få stegte ænder flyvende ind i munden, hvis bare man
støtter Rød Stue og den vingeskudte plan "Fair Løsning". De 12 minutters hokus-pokus bringer os ingen vegne - og
da slet ikke i retning af målet om en varig velfærd.
Derimod skal vi først og fremmest satse massivt på vækst i den private sektor, der udgør fundamentet for vores
fælles velfærd. Vi skal således skabe flere arbejdspladser i private virksomheder. Konkurrenceevnen må og skal
styrkes som grundlag for vækst i eksporten og vi skal gøre det meget nemmere at være iværksætter. Desuden skal vi
sørge for nem og enkel adgang til ansvarlig kapital, der målrettes til vækst i den uhyre vigtige underskov af små og
mellemstore virksomheder. Ikke mindst inden for energisektoren er der store muligheder for at skabe nye danske
arbejdspladser, herunder også i udkantsområderne. Yderligere forbedring af den trafikale infrastruktur i de kommende
år er også en helt afgørende forudsætning for vækst og jobskabelse i det private.
For det andet skal vi øge produktiviteten i hele den offentlige sektor. Vi skal have mere effekt for hver eneste af de
mange skattekroner, der vitterligt er til rådighed på budgetterne i stat, regioner og kommuner. Vi har simpelthen ikke
længere råd til at lade de offentlige udgifter stige. Det ville undergrave vores velfærd på længere sigt. De tider er forbi,
hvor ethvert problem kan løses med flere penge. En styrket synlig ledelse på alle niveauer i den offentlige sektor vil
sikre mere effekt for pengene til gavn for borgerne og til gavn for medarbejdernes arbejdsglæde. Vi skal også tage
hånd om det alt for store sygefravær, der findes i dele af den offentlige sektor. Også her vil styrket ledelse og øget
motivation blandt medarbejderne gennem mere frihed under ansvar spille en stor rolle. Vi skal konsekvent spørge til
prisen på løsning alle offentlige opgaver, hvor det er relevant. Erfaringen viser, at der kan frigøres milliarder til
borgernær service ved udbud af opgaver, hvorefter man vælger det bedste og billigste tilbud, hvad enten det er privat
eller offentlig. Endelig skal vi gøre op med stive offentlige systemer med overdreven administration, møder, kurser og
kontrol, så der frigøres værdifuld arbejdskraft til kerneopgaverne ude blandt borgerne.
Jeg glæder mig meget over, at Venstre og regeringen har sat varig velfærd allerøverst på den politiske dagsorden.
NEJ til kortsigtede, rosenrøde løfter om stegte ænder, der kommer flyvende ind i munden på folk. JA til varig velfærd
gennem mange flere jobs i den private sektor samt en langt mere effektiv og dynamisk offentlig sektor!
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