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MF og transportordfører for Venstre

Regeringen løser ikke udfordringen med mangel på hænder og hoveder
Manglen på arbejdskraft slår rekorder, og danske virksomheder mangler akut hænder og hoveder for at
kunne opretholde den produktion, som vi alle lever af. Det gælder også med hensyn til chauffører, der er
en særlig problemstilling for hele transportbranchen. Alligevel har regeringen valgt at indgå en uambitiøs
reformaftale og kun formået at skaffe flertal for ganske få og små initiativer.
Der er tusindvis af ubesatte job i både den offentlige og private sektor. Uanset om vi kigger på
sundhedsvæsenet, ældreplejen eller erhvervslivet, så mangler der i den grad arbejdskraft. Det koster vækst
og velstand i det danske samfund. Desværre har regeringen indgået en aftale, der er milevidt fra at løse de
massive problemer med manglen på hænder og hoveder på det danske arbejdsmarkedet. De misser
dermed en historisk mulighed for at lave en mærkbar og langtidsholdbar løsning. Regeringens
dagpengetiltag vil tilmed gøre det mindre attraktivt at arbejde for hundredtusinder af danskere. Venstre
havde gerne set en mere ambitiøs aftale.
Derfor har vi sammen med de andre borgerlige partier fremlagt talrige forslag i forhandlingerne, der samlet
set giver flere hænder og hoveder end det beskedne antal, som ligger i regeringens aftale. I forbindelse
med forhandlingerne har Venstre sammen med K, NB og LA foreslået flere tiltag, der ville have givet en
mere ambitiøs og effektfuld aftale, herunder:
-Mindre skat på arbejde, så det bedre kan betale sig at arbejde.
-Lavere energiafgifter: I takt med at strømmen bliver grønnere og grønnere, giver det ikke mening, at
Danmark har Europas højeste elafgift. Samtidig står vi i en situation, hvor energipriserne er skudt i vejret,
og derfor vil Venstre sænke energiafgifterne yderligere.
-Styrket erhvervsliv: Venstre havde gerne set, at vi havde sikret bedre vilkår for vores virksomheder.
Venstre har foreslået lavere skat på generationsskifte og lavere skat på aktiegevinster.
-Forbedret beløbsordning, så vi kan tiltrække mere international arbejdskraft på ordnede vilkår.
Disse kloge tiltag kunne vi desværre ikke komme igennem med i denne omgang. Men vi gemmer de gode
initiativer til senere brug. For det står klart, at regeringens beskedne tiltag langt fra løser den alvorlige
udfordring med mangel på arbejdskraft. Der kommer en ny runde.

