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Skattelettelser styrker velfærden 

 

Hele to socialdemokrater, borgmesterkandidat Per Møller Jensen og folketingskandidat Mette 

Nielsen, var her i Viborg Stifts Folkeblad den 16/8 ude med meldinger om skattepolitikken. Det 

virker næsten som om, at de begge er lidt kede af regeringens skrinlæggelse af topskattelettelser. 

Mon det skulle være fordi, at S havde forberedt en massiv kommunal valgkampagne med det som 

hovedtema? Mette Nielsen forsøger at fremmane et modsætningsforhold mellem skattelettelser 

og velfærd. Det er en ren tilståelsessag. Danmark har verdens klart højeste skattetryk. Ønsker S 

virkelig, at skattetrykket skal være endnu højere? Så kender vi S igen, efter at den røde regering i 

2012 lidt overraskende gennemførte lettelser i topskatten. Dansk økonomi går rigtig godt. Det er 

gang i hjulene og damp på kedlerne. Det betyder, at vi i de kommende år har råd til en god 

borgernær velfærd samtidig med, at vi målrettet sænker udvalgte høje afgifter samt sænker 

skatten på de lavere indkomster. Jeg er overbevist om, at rigtig mange lønmodtagere gerne vil 

have lidt mere i lønningsposen efter skat for at stå tidligt op om morgenen og passe et arbejde. 

Lavere afgift på biler bidrager til et Danmark i bedre balance. Jeg er også overbevist om, at mange 

på overførselsindkomst glæder sig til, at det bedre kan betale sig at gå fra kontanthjælp til et 

arbejde. Det er da en håndsrækning, der vil noget. Netop forbi vi har fuld damp på kedlerne, har vi 

brug for alle hænder i Danmark – ikke mindst de alt for mange unge, der ikke kan få fodfæste på 

arbejdsmarkedet. Antallet af udlændinge, der arbejder i Danmark, har lige passeret 200.000. 

Afslutningsvis vil jeg slå fast, at der ikke hersker modsætning mellem lavere skatter og god 

borgernær velfærd. Der er råd til begge dele i vores dejlige og rige land. Faktisk er det sådan, at vi 

fremtidssikrer velfærden for kommende generationer, hvis vi gennem lavere skatter og afgifter 

styrker investeringerne i nye job, styrker Danmarks globale konkurrenceevne og gør det billigere at 

være dansker.      

 


