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Den borgerlige trekløverregering har i sine første 100 dage leveret resultater til gavn for danskerne 

og Danmark. Vi har i samarbejde med vores støtteparti, Dansk Folkeparti, arbejdet for at sikre et 

friere, rigere og mere trygt Danmark. Et Danmark, der hænger bedre sammen. 

  

For det nytter noget at have et borgerligt flertal i Danmark. Efter folketingsvalget i 2015 opsatte 

Venstre fire pejlemærker for Danmarks fremtid. Blandt andet ville vi skabe flere private 

arbejdspladser og sikre, at flere skulle kunne forsørge sig selv. Siden valget er der skabt næsten 

80.000 flere private arbejdspladser, og der er 11.000 færre ledige. Vi har indført et 

kontanthjælpsloft, der gør det mere attraktivt at tage et arbejde. Antallet af kontanthjælpsmodtagere 

steg eksplosivt under Socialdemokratiets fejlslagne beskæftigelsespolitik. Det har vi gjort op med, 

og antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet med omkring 4.000 personer, efter forslaget blev 

vedtaget. Det peger på, at regeringens politik virker.  

  

Det er også tilfældet ift. udlændingepolitikken. Det borgerlige flertal har vist ansvar ved at føre en 

konsekvent og realistisk udlændingepolitik. Vi har lavet 48 stramninger på området, og det har haft 

en klar effekt og givet os kontrol med tilstrømningen. I januar måned var antallet af asylansøgere 

det laveste antal i én måned i mere end 7 år. 

  

Da vi fik et borgerligt flertal i Danmark i 2015, satte Venstre sig også for at styrke kernevelfærden. 

Det har vi bl.a. gjort ved at afsætte 2,4 mia. kr. til sundhedsområdet. Derigennem kan vi bl.a. løfte 



den danske kræftbehandling og sætte ind mod demens. Vi har også prioriteret at uddanne flere 

politibetjente og etableret en ny politiuddannelse i Vestdanmark. 

  

Det borgerlige flertal er, i modsætning til det billede oppositionen tegner, nået langt. Vi har indfriet 

ambitiøse mål, og vi arbejder fortsat på at gøre Danmark til et friere, rigere og mere trygt samfund. I 

modsætning til Socialdemokratiets og deres reform-stop vil vi ikke stille os tilfredse, når vi ved, at 

vi kan skabe et endnu bedre Danmark. Det er vores ansvar at skabe de bedste vilkår for fremtidige 

generationer – så vi kan skabe et bedre Danmark. Et Danmark i balance.  

 


