Regeringen vil bruge 39 mia. kr. mere på velfærd frem mod 2020. Venstre vil ikke bruge én krone mere.
Regeringen har råd til at øge det offentlige forbrug med 3 mia. kr. årligt i perioden 2016-2020. Det
svarer til en samlet velfærdsinvestering på 39 mia. kr. over hele perioden. Dette notat beskriver, hvilke
områder vi vil tilføre nye midler. Velfærdsforbedringerne skaber ikke luksus i den offentlige sektor. De
skaber imidlertid mulighed for at hæve kvaliteten, når Danmark bliver rigere, og at vi kan imødegå
fremtidens udforinger. Vi vil ikke lade den offentlige velfærd stå stille, mens resten af samfundet bliver
rigere.
Velfærdsløftet er finansieret inden for det økonomiske råderum, som findes i regeringens 2020-plan.
Råderummet opstår, fordi skatteindtægterne vokser som følge af økonomisk vækst. Venstre
anerkender regeringens 2020-plan, og bygger selv deres økonomiske politik på den.
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Venstre vil pålægge det offentlige forbrug nulvækst, og bruge de frie midler på skattelettelser. Vores
velfærdsløft vil derfor ikke kunne gennemføres med Venstres økonomiske politik.



Kræftbehandling.



Plads til flere ældre. Der kommer 137.000 flere ældre over 70 år i løbet af 2016-2020. De skal
også have råd til gode sundhedstilbud.



Kroniske patienter. Sundhedstjek for patienter med særlig risiko for kronisk sygdom skal
forebygge kroniske sygdomme. Og planer for behandling, træning og hjælp samt fast
tilknyttede sygeplejersker skal øgte trygheden for de svageste patienter.



Råd til nye lægemidler og behandlingsformer.



Kvalitetsløft af dagtilbuddene. Vi afsætter 1,25 mia. kr. til bl.a. flere pædagoger.
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Venstres formand Lars Løkke Rasmussen sagde under Folketingets åbningsdebat 9. oktober 2014 gentagne gange, at Venstre
tilslutter sig regeringens 2020-plan, men at den offentlige vækst i stedet skal bruges på skattelettelser. ”Den plan viser, at dansk
økonomi hænger sammen, og at der hvert år er et lille overskud”, sagde han bl.a., ligesom han sagde, at ”Regeringen har en 2020-plan,
som viser, at der er holdbarhed i dansk økonomi”.

Side 1



Uddannelse. Vi har to uddannelsesmålsætninger. 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en
ungdomsuddannelse. 60 pct. af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse. Det
kræver, at vi afsætter flere penge til uddannelse.



Efteruddannelse.



Flere penge til forskning.



Natur og miljø. Vi er med Naturplan Danmark kommet med konkrete forslag til bl.a. etablering
af skov, forbedring af biodiversiteten og lettere adgang til naturen.



Bedre vilkår for virksomheder – særligt i landdistrikterne.



Mere vedvarende energi. Vi vil udbygge vindmølleparkerne Kriegers Flak og Horns Rev III.



Tryghed. Vi afsætter penge til at sænke ungdomskriminaliteten og bekæmpe terror.



Socialt udsatte.



Uforudsete udgifter.

Er det ikke et valgoplæg?
2020-planen viser, hvordan regeringen konkret vil fordele investeringer i velfærd på forskellige
områder. Pengene er der – det har Venstre selv anerkendt gentagne gange.
Det, vi nu mangler, er Venstres ærlige svar på, hvor der skal fyres tusindvis af offentligt ansatte på
grund af nulvækst. Og hvordan Venstre vil skabe råd og plads til, at der bliver næsten 140.000 flere
ældre mennesker frem mod 2020.
Kommer I til at holde jeres løfter denne gang?
Regeringen bruger 14 mia. kr. mere på velfærden i år, end da Venstre og Dansk Folkeparti regerede
Danmark i 2011. Det er konkrete penge, som går til konkrete syge, ældre og børn. Vi ønsker, at den
udvikling fortsætter. Derfor har vi fremlagt nogle konkrete ønsker til, hvilke områder der skal tilføres
flere penge i takt med, at økonomien vokser, og vi får råd til det.

Side 2

Har regeringen ikke ført nulvækst eller minusvækst i kommunerne?
Nej. Kommunernes serviceudgifter var 1,5 mia. kr. højere i 2014 end i 2011. Med finansloven for 2015
har vi afsat flere penge til pædagoger og hjemmehjælp.
Inden regeringen kom til, tillod Lars Løkke, at kommunerne overforbrugte hvert år. Det toppede i 2009,
hvor kommunernes overforbrug toppede med 5 mia. kr. Der var ikke råd til dette overforbrug. Derfor
har der været en tilpasning under regeringen.
Samlet set bruger vi 14 mia. kr. mere på velfærd i år end 2011. Det kan på ingen måde være nulvækst.
I planlægger næsten med nulvækst i 2016. Hvordan vil I finansiere bedre velfærd de næste år?
Den lave forbrugsvækst handler i 2016 skyldes teknik som følge af asyludgifter. Regeringen planlægger
at bruge 39 mia. kr. mere på velfærd end med nulvækst.
Hvad skal pengene konkret bruges på?
Vi har sat navn og beløb på, hvordan den offentlige vækst skal udmøntes frem til 2020. Det vil løbende
blive yderligere konkretiseret de kommende år i udspil og finanslove.
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