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Styr på økonomien
Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne har indgået en omfattende finanslovsaftale med en
lang række fremragende politiske initiativer. Jeg er meget tilfreds med, at aftalen overordnet er
gennemsyret af økonomisk ansvarlighed. Dermed banes vejen for varig velfærd, der er baseret på fornyet
vækst i den private sektor og en mere effektiv offentlig sektor. Blandt de mange delelementer i aftalen vil
jeg fremhæve Kræftplan III, der betyder at den vigtige kamp mod kræft styrkes med 810 mio. i 2011-2014.
Der skabes 9000 nye praktikpladser til unge i 2011 så vi rykker frem mod målet om at mindst 95 pct. af en
årgang unge får en uddannelse efter folkeskolen. Der sker en tiltrægt modernisering af reglerne for
ægtefællesammenføring, så der kommer maksimal fokus på viljen og evnen til at yde et positivt bidrag til det
danske samfund. Multimedieskatten reduceres og der afsættes en ny pulje på 100 mio. kr. i 2011 til
nedrivning af faldefærdige huse på landet. Der sikres mulighed for finansiering til små og mellemstore
virksomheder, så sunde ideer kan realiseres og omsættes i nye jobs selvom banken er skeptisk og forsigtig.
Der startes et forsøg med 5 frikommuner, så vi får afprøvet helt nye og ubureaukratiske måder at styre den
borgernære service på, herunder eksempelvi i ældreplejen. Endelig er det glædeligt, at det er lykkedes at
afbøde de bebudede besparelser på efterskoler, højskoler og friskoler. Finanslovsaftalen for 2011 er således
en fantastisk godt afsæt til tiden efter den globale finanskrise, hvor det drejer sig om at styrke Danmarks
konkurrenceevne og dermed bevare arbejdspladserne her i landet. Til gengæld må vi leve med, at den
hidtidige høje vækst i de offentlige sektor bremses op i de kommende år.
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