
 
Af Kristian Pihl Lorentzen, Ans 
MF og transportordfører for Venstre 
 
Mette F. sender regning på 26.000 kr. direkte ind til børneværelset 
 
Danskerne lever glædeligvis betydeligt længere end tidligere. Ja faktisk har levetiden generelt 
ændret sig positivt ud over den forventede udvikling. Derfor kan nogle ældre årgange se frem til 
flere år på pension end andre. Det vil medføre betydelige offentlige underskud i fremtiden, når 
færre personer er i arbejde, mens antallet af ældre uden for arbejdsmarkedet stiger. Og det 
efterlader en stor regning hos fremtidens generationer.  
  
I Venstre synes ikke, det er rimeligt, at børn skal betale en stor regning for, at deres forældre kan 
være flere år på folkepension, end de selv kommer til. I helhedsplanen foreslår vi derfor et mere 
robust pensionssystem, hvor tilbagetrækningsalderen justeres med et ½ år fra 2025. Derved sikres 
det, at intentionerne fra det brede velfærdsforlig i 2006 realiseres. Regeringens initiativer på 
pensions- og efterlønsområdet i helhedsplanen betyder, at den samlede gæld bliver hele 163 mia. 
kr. mindre i 2050. Det svarer til en lavere gæld på ca. 26.000 kr. pr. dansker. Vores forslag vil 
dermed også fremtidssikres dansk økonomi. 
  
Socialdemokratiet var selv med i velfærdsforliget fra 2006. Alligevel afviser de nu blankt at indfri 
dets målsætninger ved at fremrykke tilbagetrækningsalderen en smule til gavn for fremtidens 
generationer. Og hvad værre er: S præsenterer ikke selv nogen alternativ plan for, hvordan 
udfordringen så skal løses. S ser altså passivt til, mens den demografiske udvikling mindsker 
fremtidige generationers muligheder, rigdom og tryghed. Med afvisningen af vores initiativer 
accepterer Mette Frederiksen at sende en ekstra regning på 26.000 kr. pr. dansker direkte ind til 
børneværelset. Det er både urimeligt og uansvarligt. 
  
Venstre ønsker i stedet at aflevere et trygt Danmark til vores børn og børnebørn med mindst lige 
så mange muligheder, som vi selv har haft. Derfor handler vi nu og skaffer penge til fremtidens 
velfærd! 
 

 

 


