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Nulvækst sikrer fremtidens velfærd 
 
Danmark har verdens højeste offentlige udgifter. Vi er desværre også helt i front, når 
det gælder offentlig detailregulering og kontrol. Deraf følger, at vi også har et uønsket 
verdensmesterskab i skattetryk. Desuden er der kommet et gigantisk bureaukrati hos det 
offentlige og virksomhederne. Virkningen er uhyggelig: Svækket konkurrencekraft og tab 
af gode danske arbejdspladser til lande med lavere omkostninger. Den globale krise har 
synliggjort behovet for at sadle om.  
 
Regeringspartierne har i denne tid travlt med at skose Venstres mål om nulvækst i den 
offentlige sektor. Der males et falsk skræmmebillede af, at den sociale massegrav truer, 
hvis ikke den altid sultne offentlige sektor fodres med nye milliarder hvert eneste år.  
 
Regeringen har selv sat som mål, at den offentlige sektor ved moderniseringer skal spare 
12 mia. kr. frem mod 2020. Det mål bakker Venstre op om. Der er lige i Finansudvalget 
kommet dokumentation for, at den demografiske udvikling (flere ældre borgere) frem til 
2020 vil medføre ekstra udgifter på 11,3 mia. kr., heraf 8 mia. kr. vedr. flere patienter 
og 2 mia kr. vedr. flere ældre borgere. Så naturligvis kan velfærden sikres samtidig med, 
at de enorme offentlige udgifter holdes i ro. Det handler om, at den offentlige sektor 
skal køre længere på literen. Det er også budskabet fra regeringens egen 
Produktivitetskommission, der for et par uger siden kom med en række konkrete 
anbefalinger. Eksempelvis kan der alene på togdriften spares i omegnen af 1 mia. kr. om 
året, hvis vi indfører mere konkurrence på kvalitet og pris. 
 
Vores børn og børnebørn har også krav på god kernevelfærd. Det kræver, at vi tør 
standse de offentlige udgifters himmelflugt og fokuserer på at redde de danske 
arbejdspladser, som er forudsætningen for fremtidens velfærd. Det ville klæde 
regeringspartierne at forholde sig til denne helt afgørende udfordring for Danmark frem 
for at klandre de blå partier, der vil gå i offensiven for skabe flere arbejdspladser i den 
private sektor, som vi alle skal leve af. 
 
Med venlig hilsen 
Kristian Pihl Lorentzen 
MF, Trafikordfører for Venstre 
www.kplorentzen.dk 
 
 

http://www.kplorentzen.dk/

