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Rød finanslov koster job og velfærd  
 
At hæve skatter og afgifter, så det bliver dyrere at være dansker og dansk virksomhed, er som at save den 
gren over, man selv sidder på. For det vil helt sikkert medføre tab af de arbejdspladser og den velstand, der 
er grundlaget for vores velfærd. En uklog og kortsigtet politik - som at tisse i bukserne. Desværre er det lige 
præcis, hvad regeringen lægger op til med forslaget til en ræverød finanslov, hvor borgere og virksomheder 
tildænges med nye milliardudgifter. Ikke mindst i kølvandet på Corona-krisen er en sådan socialistisk politik 
helt gal.  
 
Regeringen trækker folk ud af arbejdsmarkedet frem for at gøre flere til en del af det arbejdende 
fællesskab. Oveni det kommer regeringens plan om at sende raske folk på tidlig pension.  
 
Venstre vil en helt anden vej. Vi vil i tæt samarbejde med erhvervslivet finde nye veje til grøn vækst og 
jobskabelse. Og vi vil et skattestop, der beskytter danskernes privatøkonomi og danske arbejdspladser. Det 
er nemlig vejen til varig velstand og dermed et solidt fundament under velfærden.  
 
I det hele taget er det røde finanslovsudspil blottet for initiativer, der kunne sikre flere jobs i den private 
sektor, som vi alle lever af. Fx savner jeg finansiering til de påtrængende vejprojekter landet over, som S 
ellers var flittig med at love før valget. Trist er det også, at målet om et Danmark i bedre balance gives et 
skud for boven med den foreslåede afskaffelse af bredbåndspuljen.  
 
Konklusion: Regeringen har fremlagt en højrød finanslov, der gør Danmark fattigere, mindre frit og mindre 
sammenhængende. Det stik modsatte af, hvad vores land har brug for i kølvandet på en dybt alvorlig krise.  
Venstre vil i de kommende uger kæmpe for at få de værste tidsler luget væk, selvom der nu er budt til fest 
på venstrefløjen for andre menneskers penge.  
 


