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Regeringen får flere i arbejde
Siden Venstre i sommeren 2015 overtog regeringsmagten er der kommet 102 000 flere i private
jobs. Vi gik til valg på målet om at skabe mange flere private jobs - og man kan roligt sige, at dette
mål er nået.
I alt er der, for første gang siden 2008, flere end 2.700.000 lønmodtagere. Det er 2.700.000 mennesker der hver dag står tidligt op og bidrager positivt til det danske samfund. Det er rigtig godt for
Danmarks økonomi. Men det er mindst lige så godt for det enkelte menneske. Det at være i arbejde
bidrager positivt til ens privatøkonomi, samt giver en mere fyldestgørende og lykkelig hverdag. De
fleste af os kender vel følelsen af tilfredsstillelse efter en endt arbejdsdag. Det er vigtigt, at vi får
flyttet folk med arbejdsevne fra overførselsindkomst til beskæftigelse, da det både gavner samfundsøkonomien og borgernes trivsel.
Samtidig med, at beskæftigelsen er steget, er der kommet færre kontanthjælpsmodtagere. Kontanthjælp er tænkt som en hjælpende hånd fra staten, hvis man har brug for det i en kortere periode. Det er en god ordning, som jeg står helt inde for. Men det er ikke tænkt som en permanent
støtte, folk skal ikke parkeres varigt på kontanthjælp. Det kan hverken samfundet eller borgerne
være tjent med.
Mange har kritiseret vores tiltag på kontanthjælpsområdet, herunder integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225-timersregel, og ligefrem kaldt det en klapjagt på kontanthjælpsmodtagere. Det er
jeg helt uenig i, for der var simpelthen brug for stramningerne. Det må og skal kunne betale sig at
arbejde. Der skal være en økonomisk gevinst ved at stå tidligt op hver morgen og bidrage til samfundet.
Vi har øget beskæftigelsen, men vi hviler ikke på laurbærrene af den grund. Vi skal fortsætte opsvinget, og have endnu flere i arbejde. Bl.a. i kraft af kommende mærkbar sænkning af skat på arbejdsindkomst.

