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Den socialdemokratiske regeringen ser på kernevelfærd med farvede og ideologiske
briller, og ser ikke samfundet i et større perspektiv med blads til borgernes frie valg. Det
står mere og mere klart, at regeringen vil fastholde og udvide den statslige styring på
velfærdsområdet.
Regeringen har set sig sur på private leverandører, og ser dem som trusler mod de
offentlige tilbud. Det synes jeg er en skam. Jeg har tillid til, at den enkelte dansker selv
ved, hvilke tilbud som passer ind i deres behov og værdier. Det skal regeringen
selvfølgelig ikke blande sig i. Offentlige og private tilbud kan Fint sameksistere i et
samfund med frit valg, og hvor pengene følger med borgerens valg.
Regeringen har netop indgået en aftale om økonomien og elevfordelingen på
ungdomsuddannelser. Resultatet af denne aftale blev, at der indføres tvangsfordeling af
elever i de større byer. Det er statslig styring af værste skuffe. Men det stopper ikke her.
Regeringen har som led i forhandlingerne om vedfærdsaftaler på ældreområdet vedtaget,
at en række kommuner kan sætte alle frit valg ordninger på ældreområdet ud af kraft. Det
betyder, at ældre kan risikere at miste retten til at vælge ældrebolig eller hjemmepleje.
Friskolerne kan heller ikke vide sig sikre, da regeringen har forslået at skære i skolernes
tilskud. Og jeg kunne desværre fortsætte listen.
Venstre vil det modsatte. Det frie valg er for os afgørende, når vi skal indrette vores
velfærdssamfund. Venstre vil styrke det frie valg for gravide, så gravide kan vælge mellem
et offentligt eller privat tilbud. På ældreområdet har Venstre forslået, at der skal etableres
flere friplejehjem. Og de frie skoler skal sikres gode rammer. Mennesker er forskellige, og
har forskellige behov. Derfor skal vi værne om danskernes frie valg og afvise ideologisk
systemtænkning og ensretning.

