Velfærdskommission med gammel socialdemokratisk Beton
Velfærdskommissionen fik til opgave at
belyse mulighederne for bevarelse af det
danske velfærdssystem. Kommissionens
konklusioner er, hvad alle vidste, at vi lever
længere og vi derfor også må arbejde længere.
Problemet opstår i løbet af 5 - 10 år, hvor der
bliver mangel på arbejdskraft og mange ældre
på pension.
I den forbindelse har vi fået et talmateriale,
som vel er nyttigt, men som Finansministeriet
også kunne have produceret - både hurtigere
og billigere. Når det kommer til
Velfærdskommissionens konklusioner, er
rapporten dybt skuffende.
i) Efterlønnen skal afskaffes
Denne udskældte ordning er altid et populært
emne at nævne, når der skal findes besparelser
på statsbudgettet. Men den nuværende
efterløn, er i virkeligheden en
pensionsopsparing. Man skal betale til den i
en årrække for at opnå retten til efterløn.
Objektivt set burde kommissionen have
undersøgt, hvor stor subsidieringen er, og evt.
have foreslået statssubsidieringen nedsat eller
afskaffet.
At man skal arbejde længere betyder ikke, at
man ikke skal have efterløn, men man kan
ændre reglerne, så de, der har betalt til den,
opnår ret til efterløn senere. Det er faktisk
logik for burhøns!
ii)

Reduktion af skat på
arbejdsindkomster
Det ved vi jo godt. I en globaliseret verden
skal vi konkurrere med lande med en
betydelig lavere indkomstskat. Så snart vi har
betalt statens udlandsgæld, vil der være
råderum for væsentlige skattelettelser.
Kommissionens forslag, at vi skal hæve
ejendomsværdiskatten er imidlertid gammelt
socialdemokratisk tankegods, som en
Steffen Nørregaard
formand for Venstre i Bjerringbro
Frisholtvej 53, Sahl

borgerlig liberal regering aldrig vil gå med til,
fordi det er beskatning af imaginære
indkomster og kun kan begrundes i
janteloven. Man stirrer sig blind på
værdistigninger på ejendomsmarkedet. Hvad
hvis renten stiger og huspriserne falder? Så
skal ejendomsværdibeskatningen
nødvendigvis sættes ned. Skal
indkomstskatten så forhøjes tilsvarende?
Kommissionen nævner ikke et forslag fra bl.
a. den belgiske premiereminister, Guy
Verhofstadt om at vi i EU skal forhøje
momsen og sænke indkomstskatten
tilsvarende. Det vil forbedre de gamle EU
landes konkurrenceevne på serviceydelser i
forhold til de nye medlemslande og 3-lande.
Statsministeren har ret, når han erklærer
kommissionen for tonedøv eller stokdøv. Det
er rystende, at landets højeste økonomiske
visdom kan producere en rapport, der i
virkeligheden er et urealistisk politisk
partsindlæg.
Godt at vi har en økonomisk ansvarlig
regering, der ikke lader sig narre. Der er 3
parametre vi kan bruge her og nu. Flere
indvandrere i arbejde, hurtigere studieforløb,
og senere tilbagetrækning fra
arbejdsmarkedet. Det vidste vi godt i
forvejen.
Jens Rohde fik megen kritik for sin mail til
Venstres tillidsfolk. Jeg har også fået denne
mail. Der står, hvad vi konkluderede på
Venstres Landsmøde, at vi skal gennemføre
reformer, vi skal beslutte os i god tid, og vi
skal ikke lave reformer, der kommer som en
tyv om natten. Vi skal lave en
velfærdsreform, ikke den store
velfærdsrevolution. Folk skal kunne føle sig
trygge.
Politik er det muliges kunst.

8850 Bjerringbro

