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Ansvarlig håndtering af statens husholdningskasse
Pengene skal tjenes, før de kan bruges. Således lyder et klogt ordsprog, som regeringen
har valgt at leve op til i den netop indgåede finanslov. Vi har været nødsaget til at
træffe nogle benhårde prioriteringer, idet økonomien under den tidligere regering
desværre blev spændt til bristepunktet. For at leve op til budgetlovens rammer og
kravene i EU’s stabilitets- og vækstpagt er vores finanslovsforslag derfor nødvendigvis
baseret på en stram økonomi og skarpe prioriteringer.
Regeringen har prioriteret et Danmark i balance, idet vi styrker indsatsen for, at hele
Danmark får del i opsvinget. Danmark skal hænge bedre sammen, og det skal fortsat
være muligt og attraktivt at bo og arbejde uden for de store byområder. Herunder
udflyttes knapt 4000 statslige arbejdspladser til provinsen, ligesom en alt for firkantet
planlov skal blødes op. Samtidig forbedrer finansloven erhvervslivets rammevilkår, så
der sikres rum for ny vækst og jobskabelse landet over. Herunder i forhold til
landbruget, der skal frigøres fra kvælende, forældet regulering. Vækst i
fødevaresektoren kan sagtens går hånd i hånd med hensynet til miljø og natur. Tro ikke
på de dommedagsprofeter, der påstår andet.
Regeringen har derudover bl.a. valgt at give et sundhedsvæsenet et tiltrængt massivt
løft ved at tilføre 2,4 mia. kr. ekstra fra 2015-2016 til området med særligt fokus på
kræft, demens, kronikere og ældre patienter.
Som transportordfører kan jeg naturligvis godt ærgre mig over, at den stramme
økonomiske situation medfører udskydelse af tiltrængte trafikale projekter landet over,
herunder ikke mindst på vejområdet. Men det er desværre en nødvendighed når det
nationale anlægsloft er under pres og kassen er slunken. Nu afventer vi, at der igen
kommer holdbar finansiering til rådighed til påtrængende investeringer i infrastruktur.
Afslutningsvis vil jeg kippe med flaget for regeringens økonomiske ansvarlighed samt
prioriteringerne i finanslovsforslaget. Det handler om, at vi i godt samarbejde med
andre ansvarlige partier sikrer en robust økonomi samt grundlaget for fremtidens vækst,
velfærd og beskæftigelse.

