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VÆ K S T I E N G R Ø N O M S T I L L I N G
– MED MENNESKET I CENTRUM
Danmark står i en alvorlig situation. Ledigheden er på kort tid vokset markant.
Mange danskere har fra den ene dag til den anden mistet arbejdet. Der er brug for
initiativer, der sætter gang i beskæftigelsen og skaber vækst. Venstres prioriteter til finansloven for 2021 viser vejen mod et rigere Danmark, hvor vi gennem den grønne omstilling skaber danske arbejdspladser, og hvor vi fornyer den offentlige sektor og sætter
mennesket i centrum.
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D A N M A R K S TÅ R I E N A LV O R L I G S I T U AT I O N

MILLIONER PRIVATE ARBEJDSPLADSER

2,3

Det, der startede som en sundhedskrise i
foråret, har udviklet sig til også at være en
økonomisk krise.
Ledigheden
er på kort tid vokset. Mange
2,2
danskere har fra den ene dag til den anden
mistet arbejdet. Og antallet af private
arbejdspladser var i juni 85.000 lavere end
på samme tidspunkt sidste år.1
Beskæftigelsen har i løbet af sensommeren
2,1
og efteråret været i bedring. Men vi ser nu
ind i en 2. bølge af corona-smitten efter en
lang periode, hvor mange virksomheder har
tæret på reserverne. Fremgangen er ved
at flade ud. Og ifølge vismændene vil den
private beskæftigelse falde med mere end
2,0
50.000
i 2020.2

Venstre var derfor med til at tage ansvar,
da krisen ramte, og Danmark lukkede ned.
Vi har løbende været med til at sikre
kompensation til de virksomheder,
selvstændige og lønmodtagere, som er eller
har været ramt af regeringens restriktioner.
De aftaler holder hånden under danske
arbejdspladser. De er med til at sætte skub i
dansk økonomi her og nu.
Men mens vi sikrer danske arbejdspladser
på den korte bane, bliver vi nødt til også at
have det lange lys på.

Vi har kunnet handle resolut under krisen,
fordi skiftende regeringer gennem flere
årtier har ført en ansvarlig økonomisk
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finanser. Med fokus på reformer, der gjorde
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Kilde: svar på BEU 446 (alm. del), 20. oktober 2020.
kommer tilbage på sporet.
skabte økonomisk rum for investeringer i
velfærden.
Vi skal have dansk økonomi på rette vej.
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Anm: Opgørelsen omfatter beskæftigede på virksomheder, der i CVR-registeret ikke er kategoriseret som en offentlig virksomhed.
Kilde: Svar på BEU 446 (alm. del), 20. oktober 2020.
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Venstres finanslovsprioriteter afspejler
nogle grundlæggende pejlemærker, der
også på den lange bane skal sikre vækst,
velstand og flere danske arbejdspladser i en
markedsbaseret grøn omstilling.
Det er forudsætningen for den enkelte
danskers velstand og vores fælles velfærd.
Og det er forudsætningen for, at vi når i mål
med vores ambitiøse grønne målsætninger.
E N DY R R E G E R I N G F O R
DANMARK
Danmark har fået en dyr regering.
Siden Socialdemokratiet overtog
regeringsansvaret sidste sommer, er
skatterne blevet hævet med mange
milliarder. Regeringen har gennemført
skadelige skattestigninger, der gør Danmark
fattigere.
Skat, der begrænser virkelysten i Danmark.
Skat, der gør det dyrere at drive virksomhed.
Skat, der gør det dyrere og mere besværligt
at skabe nye danske arbejdspladser.
Og selvom statsministeren før sommer
lovede, at regeringen ikke ville sætte skatten
op,3 så vælger den socialdemokratiske
regering at hæve skatterne igen. Midt i den
massive økonomiske krise, vi står i.
Det er uansvarligt. Det koster danske
arbejdspladser. Og det står i modsætning til,
hvad Venstre gennemførte, da vi sidst havde
regeringsansvaret.
For vi gjorde det billigere at være dansker
og lettere at drive virksomhed i Danmark.
Mellem 2015 og 2019 aftalte vi at lette
skatter og afgifter med over 20 mia. kr.4 Det
var med til at skabe grundlaget for, at vores
virksomheder vokser og skaber nye danske
arbejdspladser. Det var med til at sikre, at
det bedre kan betale sig at arbejde.
Den socialdemokratiske regering har valgt en
anden vej.
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Det er desværre en vej, der forringer
virksomhedernes muligheder for at skabe
vækst og nye arbejdspladser. En vej, hvor
man stiller sig tilfreds med at fordele en
stadigt mindre samfundskage. En vej, hvor
man med den førte politik gør Danmark
fattigere. Og hvor man i stedet for at få
flere med i det arbejdende fællesskab
sender raske mennesker ud på sidelinjen
og svækker beskæftigelsen. Ved at hæve
ydelserne til arbejdsløse indvandrere. Og
ved at give en ret til tidlig pension, som ikke
er målrettet nedslidte.
Det er ikke kun økonomisk, at regeringen er
dyr for Danmark.
For den socialdemokratiske regering har
sammen med resten af venstrefløjen lempet
udlændingepolitikken på trods af løfter om
det modsatte.
Regeringen har bl.a. hævet ydelserne til
arbejdsløse indvandrere. Dermed kan en
enlig integrationsydelsesmodtager med
to børn få 2.000 kr. ekstra skattefrit hver
måned.5 Det gør det mindre attraktivt at
arbejde og bidrage til fællesskabet. Og mere
attraktivt at søge asyl i Danmark.
Regeringen har også valgt ikke at prioritere
etableringen af et tredje udrejsecenter for
udviste kriminelle udlændinge. Selvom der
er akut brug for det. For det er uholdbart, at
dybt kriminelle udlændinge, som ikke har ret
til at være i Danmark, skaber utryghed og
ufred omkring Kærshovedgård i Midtjylland.
Venstre vil føre en stram og konsekvent
udlændingepolitik. Hvor der er plads til
dem, der vil fællesskabet. Og hvor vi er
konsekvente overfor dem, der ikke vil
fællesskabet.

FIRE PEJLEMÆRKER FOR VENSTRES
Ø KO N O M I S K E P O L I T I K
Der skal i løbet af den kommende tid laves flere
politiske aftaler om bl.a. klima, politi og sundhed.
På klimaområdet skal vi frem mod nytår både
forhandle transport, grøn skattereform, byggeri
og et indikativt 2025-mål, mens landbruget nu er
skudt til næste år.

Venstre vil gå konstruktivt til
forhandlingerne, og vi er klar til at påtage
os ansvaret, når de svære beslutninger
skal træffes.
Men det kræver, at aftalerne overholder
følgende fire pejlemærker, så vi med
aftalerne styrker og ikke svækker dansk
økonomi.

1. Skatte-, afgifts- og byrdestop
Venstre vil skabe ro og tryghed om virksomhedernes og danskernes økonomi. Derfor har
Venstre forpligtet sig til et skatte-, afgifts- og byrdestop i denne valgperiode. Vi vil samtidig
arbejde for over tid at sænke skatter og afgifter, så det bliver billigere og lettere at være
dansker og drive virksomhed.

2. Vi skal gøre Danmark rigere – ikke fattigere
Venstre vil gøre Danmark rigere. Det betyder, at Venstre ikke vil stå bag politiske aftaler
om Danmarks økonomi, som gør vores velstand mindre. Venstre vil samtidig arbejde for,
at vi gennem vækst i den private sektor styrker dansk økonomi på både kort og lang sigt.
En stærk økonomi er forudsætningen for, at vi kan afsætte penge til mere velfærd, så
pengene følger befolkningsudviklingen.

3. Flere skal med i det arbejdende fællesskab
Venstre ønsker, at flest mulige danskere bliver en del af det arbejdende fællesskab. Derfor
skal vores politik sikre, at der bliver flere hænder og hoveder på arbejdsmarkedet.

4. Krisen må ikke forsinke den grønne omstilling
Det er vigtigt, at krisen ikke medfører, at vi forsinker den grønne omstilling. Venstre vil
derfor bruge en del af det økonomiske råderum til at nå reduktionsmålet på 70 pct. i 2030
på en måde, hvor vi gør Danmark rigere.
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VENSTRES PRIORITETER FOR 2021
Med Venstres finanslovsprioriteter for 2021
vil vi skabe nye danske arbejdspladser. Det
vil vi bl.a. gøre ved at udnytte Danmarks
grønne førerposition, så vi skaber grøn
vækst og nye danske arbejdspladser, mens
vi samtidig leverer på det Velfærdsløfte, vi
gav danskerne før sidste folketingsvalg.
•
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Vi vil genskabe og skabe nye danske
arbejdspladser. Vi vil gøre det, samtidig
med at vi sikrer den grønne omstilling. For
vi er mere ambitiøse på den grønne omstilling, end regeringen er i sit finanslovsforslag.

•

Vi vil levere det Velfærdsløfte, vi gav danskerne før sidste folketingsvalg. Og vi vil
forny den offentlige sektor, så vi sikrer, at
mennesket er i centrum, bl.a. ved at sikre
friplejehjem i hele landet og plejehjemsbestyrelser.

•

Vi vil føre en stram og konsekvent
udlændingepolitik, hvor der er plads til
dem, der vil fællesskabet.

FLERE DANSKE ARBEJDSPLADSER
I EN GRØN OMSTILLING
Venstre står sammen med et bredt flertal
i Folketinget bag ambitiøse klimamål: Vi
skal i 2030 have nedbragt vores udslip af
klimagasser med 70 pct., og i 2050 skal
vi være klimaneutrale.
som
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A R er
K mål,
HAR
S AT
kræver handling. Og hvis vi effektivt skal
nå målsætningerne, skal markedet drive
100 MIO. TONS CO2
udviklingen.
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Venstre mener, at Danmark skal gå forrest
for at bidrage til at løse klimaudfordringerne
og samtidig skabe nye muligheder for
dansk erhvervsliv. De sidste mere end 10
år B
erIdet
lykkedes
at A
skabe
AM
TIØ
S T K LosI M
M Å økonomisk
L
vækst og samtidig sænke udledningen af
drivhusgasser markant.6 Den kurs skal vi
fastholde.
Fastsatte mål
Historisk udledning
Fremskrivning
virksomheder
som en
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Desværre ser vi en regering, der nøler med
80 grønne omstilling.
den

Hvis vi ser vores
del af løsningen, kan vi skabe nye grønne
erhvervssucceser, der kan eksporteres.
Vi skal bruge vores danske grønne
førerposition aktivt. Og den bedste måde
at sikre, at danske virksomheder fortsætter
med at have et forspring i konkurrencen, er
at sørge for, at vi hvert eneste år frem mod
2030 tager solide skridt hen imod målet om
70 pct. reduktion.
70% reduktion

70

Det er snart et år siden, at vi blev enige
60 en 70 pct. målsætning, og siden er det
om
desværre
gået sløvt til. Vi mangler stadig
50
store forhandlingsforløb om bl.a. en grøn
40
skattereform,
transporten og en klimaaftale
for
landbruget.
Samtidig ønsker regeringen
30
at skubbe CO2-reduktionerne foran sig i
20
stedet
for at komme i gang.
10

Men vi bør ikke vente på, at reduktionerne
0
kommer
i sidste øjeblik.
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Vi skal være foregangsland ved at vise
verden, at vi som land kanNuludledning
koble vækst med
ambitiøse klimamål, hvor danskerne har
2020 frihed,
2025 velstand
2030 og
2035
2040 2045
muligheder
for at 2050
leve et
godt og moderne liv.

Anm: eksklusiv klimaaftaler for affald og energi og industri samt samarbejdsaftale med Aaborg Portland
Kilde: Regeringens Klimaprogram
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2045

2050

Desværre går regeringen den forkerte vej.
Når regeringen ikke har forslag til at skabe
vækst, rammer det også væksten i de
grønne virksomheder. Når regeringen hæver
skatterne og sætter investeringslysten i
stå, går det også ud over investeringer i de
grønne løsninger og virksomheder. Og når
regeringen mindsker velstanden, bliver der
færre penge til den grønne omstilling.
En ambitiøs grøn omstilling kræver, at
vi har en sund økonomi, og at vores
virksomheder har gode vækstvilkår. Med
vores finanslovsprioriteter vil vi derfor lette
skatten med mere end 2 mia. kr. i 2021.
Venstre foreslår:
S K AT T E -, A F G I F T S OG BYRDESTOP
Venstre ønsker et skatte-, afgifts- og
byrdestop. Der skal være ro om danskernes
og danske virksomheders økonomi. Derfor
har skattestoppet været centralt for
Venstres økonomiske politik siden 2001. Det
må ikke blive dyrere at være dansker. Det
må ikke blive dyrere at drive virksomhed.
Samtidig skal der være ro om
virksomhedernes rammevilkår.
Virksomhederne skal koncentrere sig
om at fastholde og skabe nye danske
arbejdspladser uden at bruge tid og kræfter
på unødvendige byrder og bøvl.
Mens Venstre lettede virksomhedernes
administrative byrder med 1,5 mia. kr.7
og arbejdede målrettet for at undgå
overimplementering af EU-lovgivning,
sidst vi havde regeringsansvaret, så er den
socialdemokratiske regering gået den anden
vej og har øget mængden af byrder for
erhvervslivet.8
Venstre vil tilbage på sporet med en
erhvervspolitik, der gør det lettere at drive
virksomhed i Danmark.
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NEJ TIL SKADELIGE
S K AT T E S T I G N I N G E R
Socialdemokratiet lovede inden valget,
at deres skattestigninger ville ramme
5 pct. af danskere.9 Og i foråret lovede
statsministeren, at regeringen ikke ville
sætte skatten op.10
De løfter er for længst brudt.
Regeringen har, siden den trådte til, hævet
skatterne med mange milliarder. Det
gør det dyrere at være dansker, sender
arbejdspladser ud af landet og gør Danmark
fattigere.
Derfor siger Venstre nej til regeringens
skadelige skattestigninger.
Venstre vil tilbagerulle den tredobling af
skatten på generationsskifte i familieejede
virksomheder, som rød blok vedtog sidste
år. Tredoblingen rammer især små og
mellemstore virksomheder, og det vil koste
både vækst og arbejdspladser - især i vores
landdistrikter.11
Regeringen vil også gøre det dyrere for
danskerne at investere i virksomheder. De vil
annullere de allerede aftalte skattelettelser
for investeringer i iværksættervirksomheder
og fastfryse loftet for, hvor meget danskerne
kan indskyde på en aktiesparekonto. Det
betyder, at det bliver mindre attraktivt for
almindelige danskere at investere i aktier,
end det ellers ville være. Og det svækker
aktiekulturen i Danmark, som i forvejen er
langt bagefter andre lande, som vi normalt
sammenligner os med.
Venstre vil som planlagt forhøje loftet over
aktiesparekontoen og investorfradraget.

FA L D I I N V E S T E R I N G E R E R PÅ N I V E A U M E D F I N A N S K R I S E N
G R Ø N S K AT T E R E F O R M

20%

Med klimaaftalen fra juni fik Venstre
15%
sammen
med et bredt flertal i Folketinget
pålagt regeringen at komme med et udspil
til en grøn skattereform. Det gjorde vi,
10%
fordi der er mange eksempler i skatte- og
afgiftssystemet på regler, der modvirker den
grønne
omstilling. Det skal vi have ryddet op i.
5%
Venstre går ind for en ensartet CO2-afgift,
fordi
0% vi tror på, at det kan være med til, at vi
får en markedsdrevet grøn omstilling.
-5% grønne skatter skal ikke være en rød
Men
skatteskrue. Der er ingen, der vil se Danmark
som et foregangsland, hvis vi beskatter
-10%
arbejdspladser,
så de rykker over grænsen
til
andre
lande.
Det
gavner hverken Danmark
-12,7%
eller klimaet.
-15%

F L E R E P R I V AT E I N V E S T E R I N G E R
I F O R S K N I N G O G I N N O V AT I O N
Innovation er en af dansk erhvervslivs største
styrker. Når virksomhederne investerer i nye
løsninger, skaber det arbejdspladser og øger
produktiviteten. Det har været helt afgørende
for, at Danmark løbende er blevet et mere
velstående land, og at danskerne har fået
markant højere levestandard.12
Mange danske virksomheder er ramt af krisen.
Det betyder, at virksomhedernes økonomiske
rum for at investere i forskning bliver mindre.
Der er risiko for, at de skærer ned på
investeringerne.
Venstre vil gøre det mere attraktivt for danske
virksomheder at investere i forskning og
udvikling.

2005
2006 2007 2008
2009gøre
2010det
2011 2012 2013
2014
2015
2017 2018forhøjelse
2019 2020af 2021
Vi vil
gøre
den2016
midlertidige
En grøn
skattereform
skal ikke
virksomhedernes fradrag på 130 pct. for
dyrere at være dansker, men skal gøre
Grafen viser den årlige vækst
i erhvervsinvesteringer
investeringer
i forskning og udvikling, som
det billigere at vælge grønt. EnAnm.:
grøn
Kilde: Økonomisk redegørelse, august 2020
vi fik med i en aftale før sommerferien,
skattereform skal heller ikke forringe
permanent.
virksomhedernes konkurrenceevne, men
sikre, at de har mulighed for at investere
i grønne løsninger, skabe vækst og nye
grønne arbejdspladser.
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Anm.: Grafen viser den årlige vækst i erhvervsinvesteringer
Kilde: Økonomisk redegørelse, august 2020
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EN MILLIARD KRONER
T I L S TÆ R K E R E V I R K S O M H E D E R
O G VÆ K S T
Venstre vil sikre, at danske virksomheder har
gode rammevilkår, og at det kan betale sig at
investere og arbejde i Danmark.
Derfor vil vi i 2021 afsætte yderligere 1 mia.
kr. til at sænke eller fjerne skatter og afgifter,
som bremser væksten i Danmark.
Venstre foreslår bl.a. at hæve det maksimale
beskæftigelsesfradrag med 1.000 kr. i 2021.
Det skal gøre det mere attraktivt at arbejde,
og det gør Danmark rigere.
FREMRYKNING AF
S K AT T E L E T T E L S E R
Venstre foreslår at fremrykke en del af de
skatte- og afgiftslettelser, som Folketinget
allerede er enige om, og som indfases
over de kommende år, så de får fuld effekt
allerede i 2021. Vi vil fremrykke udfasningen
af den PSO-afgift, som lige nu lægges oven i
danskernes og virksomhedernes elregning
og forhøjelsen af beskæftigelsesfradraget fra
den tidligere SRSF-regerings skattereform
fra 2012. Det skal være med til at sætte skub
i dansk økonomi.
Venstre vil finansiere fremrykningen
gennem den afsatte reserve til håndtering af
COVID-19.
FLERE GRØNNE
I VÆ R K S Æ T T E R E
Venstre ønsker, at Danmark skal være et
førende grønt iværksætterland.
Hvis vi skal gennemføre en grøn omstilling
af vores samfund, der samtidig gør os rigere
og gør Danmark til et reelt forbillede for
resten af verden, kræver det et stærkt grønt
iværksættermiljø, der kan udvikle fremtidens
løsninger og arbejdspladser.
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Derfor vil Venstre forbedre mindre
virksomheders muligheder for at investere
i forskning og nye løsninger. Det vil vi gøre
ved at forhøje loftet over de skattekreditter,
som virksomheder kan få udbetalt, hvis
de har forskningsrelateret underskud.
Skattekreditterne giver likviditet og
incitament til fremtidige investeringer tidligt
i virksomheders udvikling, og en forbedring
af ordningen vil derfor særligt hjælpe mindre
virksomheder, iværksættere og start-ups, som
fx udvikler nye grønne løsninger og teknologier
og endnu ikke skaber et overskud.
Samtidig vil vi fastholde den aftalte
stigning i loftet over investorfradraget og
aktiesparekontoen, som regeringen har
annulleret. Det skal gøre det lettere for små
og nystartede virksomheder at skaffe privat
risikovillig kapital og styrke den danske
iværksætterkultur.
Men kapital gør det ikke alene. Derfor vil
Venstre følge op på det 14. klimapartnerskab
om grønt iværksætteri ved bl.a. at etablere en
fast-track-ordning for patenter mv. og et grønt
iværksætterkorps af erfarne iværksættere
og erhvervsfolk, som skal hjælpe forskere
med at kommercialisere deres forskning
og identificere markedsmuligheder for
de nye grønne teknologier. Der er behov
for, at der bygges en stærkere bro mellem
højspecialiseret viden fra forskningsmiljøerne
på landets universiteter, iværksætterne og
investorerne.
EN GRØN FORSKNINGSRESERVE
OG MERE GRØN FORSKNING
Venstre ønsker en markedsdrevet grøn
omstilling med reelle løsninger og jobskabelse
i centrum. Vi skal investere i grønne løsninger
og teknologier, der kan udrulles på
verdensplan. Derfor var det en hovedprioritet
for Venstre, at udmøntningen af
forskningsreserven fik et grønt fokus.13
Samlet set er der med aftalen om fordeling af
forskningsreserven afsat 2,1 mia. kr. yderligere

til grøn forskning i 2021. Det giver flere
penge til forskning i CO2-fangst, grønne
brændstoffer, landbrug og cirkulær økonomi
mv. Det skal bl.a. styrke forskningen i nye
teknologiske løsninger for landbruget, som
er bæredygtige både for klimaet og landets
økonomi. Men vi vil mere.
Venstre vil derfor reservere 2/3 af den årlige
stigning i de offentlige forskningsbudgetter,
som følger af, at vi bliver rigere frem mod
2030, til grøn forskning. Det vil konkret
betyde, at vi i 2030 vil bruge mere end 2 mia.
kr. yderligere på grøn forskning om året end
i dag.
D A N M A R K S K A L VÆ R E
E T D I G I TA LT F O R E G A N G S L A N D
Skal vi opretholde vores status som et af
de mest digitaliserede lande, skal vi ikke
slække på ambitionerne. Tværtimod har
corona-pandemiens nedlukning vist os, hvor
afhængige vi er af velfungerende digitale
løsninger i hele landet.
Desværre er der ingen nye initiativer
for digitaliseringen i regeringens
finanslovsforslag. I stedet går regeringen den
modsatte vej og sparer på digitaliseringen
og skrotter den bredbåndspulje, som
er med til at sikre udrulningen af hurtigt
bredbånd i de dele af landet, hvor det ikke
sker på markedsvilkår. De prioriteringer er
Venstre helt uenig i.
Derfor vil vi afsætte 250 mio. kr. til
digitaliseringstiltag, så vi kan fortsætte
den gode digitale udvikling. Vi vil bl.a.
prioritere 150 mio. kr. til en ny og større
bredbåndspulje i 2021, vi vil sikre flere
midler til digital omstilling af små- og
mellemstore danske virksomheder gennem
puljen SMV:Digital, og vi vil øge optaget på ITuddannelser – herunder på IT-Universitetet.
Løftet kommer oven i de eksisterende ca.
270 mio. kr. fra 2022-2024 til en strategi for
Danmarks digitale vækst, som Venstre var
med til at afsætte med aftale om erhvervsog iværksætterinitiativer fra 2017.

12

I N I T I AT I V E R F O R
LIFE SCIENCE
Danske life science-virksomheder er
blandt de bedste i verden. De sidste 10
år er industrien vokset med 10 pct. om
året, og danske life science-virksomheder
beskæftiger nu knap 50.000 personer og
eksporterer for mere end 140 mia. kr. Det
er sket, samtidig med at CO2-udledningen i
industrien er faldet markant.14
Sidst Venstre havde regeringsansvaret,
prioriterede vi derfor life science-området.
Vi gennemførte i 2018 en vækstplan med 36
konkrete initiativer, der tog udgangspunkt
i anbefalingerne fra Vækstteam for life
science. Og vi var bannerfører for at afsætte
500 mio. kr. i 2020 bl.a. til en styrkelse af life
science-industrien under corona-krisen som
opfølgning på de genstartsteams for dansk
eksport, som Venstre foreslog i foråret.15
Den succes skal vi følge op på, så vi også
fremover står stærkt på de styrkepositioner,
der bidrager til at skabe vækst og
arbejdspladser i Danmark. Derfor foreslår
Venstre, at vi afsætter 80 mio. kr. til en ny
langsigtet vækstplan for life science. De
penge kommer oven i de eksisterende 30
mio. kr. til en vækstplan for life science
fra 2022 og frem, som Venstre var med
til at afsætte med aftale om erhvervs- og
iværksætterinitiativer fra 2017.
Venstre ønsker også, at der udarbejdes
en handleplan for, at Danmark bliver
værtsland for det foreslåede nye EU-agentur
for biomedicinsk avanceret forskning
og udvikling. En placering af agenturet i
Danmark vil styrke den i forvejen stærke,
danske erhvervsklynge indenfor life science.
Det vil være en gevinst for både Danmark og
EU.

G E N S TA R T S T E A M
FOR LANDDISTRIKTER
Den økonomiske vækst i landdistrikterne
halter bagefter udviklingen i resten af
Danmark.16 Men postnummeret må ikke
være afgørende for danskernes mulighed
for at tage en uddannelse og få et arbejde.
Vi skal skabe et Danmark i balance.
Venstre foreslår, at der nedsættes
et genstartsteam for landdistrikter.
Genstartsteamets anbefalinger skal
udmøntes i en ny langsigtet vækstplan for
landdistrikterne, der skal understøtte vækst,
udvikling og bosætning i hele landet.
Venstre vil bl.a. sikre mere frit valg for
landdistrikterne i forhold til erhvervs- og
boligudvikling.
Venstre vil også indføre et fuldt
landevejsprincip, så vi sikrer trafikal
ligestilling hele året, og så det ikke koster
mere at rejse en kilometer til søs end på
landevejen.
Venstre vil derudover afsætte yderligere 50
mio. kr. til en pulje til landsbyfornyelse, der
bl.a. skal sætte skub i nedrivningen af nedslidte
og faldefærdige boliger samt byfornyelsestiltag
i de mindre byer i landdistrikterne. Det skal
sikre bedre forudsætninger for at bo og leve i
alle dele af Danmark.
Endelig ønsker Venstre, at der afsættes 4 mio.
kr. til tilskud til skolehjem for unge, der går på
en erhvervsuddannelse på Bornholm.
Venstre vil afsætte samlet 135 mio. kr. til
indsatserne.
DANMARK I BEDRE
UDDANNELSESBALANCE
Danmark er geografisk et lille land. Afstandene
i kilometer er ikke store. Men når det kommer
til befolkningsudvikling, så er der desværre
langt imellem land og by.
En stor del af den negative udvikling kan
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tilskrives mangel på gode og attraktive
uddannelsestilbud i hele landet.
Venstre vil sikre et Danmark i bedre
uddannelsesbalance.
Venstre ønsker i første omgang at igangsætte
en kortlægning af mulighederne for i
højere grad end i dag geografisk at udbyde
videregående uddannelser flere steder i
landet.
Herunder ønsker Venstre at igangsætte en ny
jurauddannelse i Esbjerg.
EN STYRKELSE AF
H E L E D A N M A R K S H O V E D S TA D
Venstre ønsker et stærkt Danmark, hvor der
er vækst, udvikling og bosætning i hele landet.
Det kræver også en stærk hovedstad. For når
det går godt i hovedstaden, gavner det resten
af landet – og omvendt.
Venstre vil derfor investere i at udvikle hele
Danmarks hovedstad.
De kommende år forventes der markant flere
borgere i hovedstadsområdet. Det betyder,
at presset på antallet af boliger stiger. Skal vi
sikre, at hovedstaden fortsat har boligtilbud
til alle befolkningsgrupper, skal vi derfor øge
boligudbuddet i og omkring København.
Vi skal også styrke hovedstadsområdets kamp
om at tiltrække virksomheder, internationale
investeringer og højtkvalificerede
medarbejdere. Det handler om at gøre
Danmark rigere.
Venstre ønsker, at planerne om etablering
af den nye bydel Lynetteholmen og et nyt
stort erhvervsområde ved Avedøre Holme
gennemføres sammen med de nødvendige
investeringer i infrastrukturen, herunder en
udvidelse af metroen. Det skal understøtte
flere boliger, nye erhvervsarealer, nye
arbejdspladser og nye grønne områder.

INVESTERINGER I EN
SAMMENHÆNGENDE
INFRASTRUKTUR
Venstre vil investere i moderne infrastruktur,
der forbedrer mobiliteten, styrker
sammenhængskraften i samfundet,
understøtter grøn transport, gør Danmark
rigere og skaber vækst og bosætning i hele
landet.
Vi skal binde Danmark bedre sammen.
Derfor stod Venstre før folketingsvalget i
2019 i spidsen for en aftale sammen med
de borgerlige partier om investeringer i
transportinfrastrukturen. Det var en aftale,
hvor vi ville investere for over 110 mia. kr. på
tværs af landet.
Den socialdemokratiske regering har valgt at
stoppe den infrastrukturplan. Det har skabt
usikkerhed om de vigtige projekter, som er
nødvendige at investere i de kommende år.
Venstre har flere gange opfordret
regeringen til at indkalde til forhandlinger
om en ny infrastrukturplan.17 Desværre står
regeringen stille.
Venstre vil opfordre regeringen til hurtigst
muligt at få indkaldt til de forhandlinger.
U D TA G N I N G A F
L AV B U N D S J O R D E
Landbruget – inkl. skove og øvrig
arealanvendelse - forventes i 2030 at stå
for over en tredjedel af udledningerne i
Danmark.18 Skal vi i mål med vores ambitiøse
klimamålsætninger, skal landbruget også
bidrage.
Landbruget har nogle helt særlige
udfordringer, når det kommer til den
grønne omstilling, og derfor skal vi tage
fat i de redskaber, vi ved virker. Derfor
foreslår Venstre at prioritere 5 mia. kr.
over en femårig periode til udtagningen af
lavbundsjorde.
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Kulstofrige lavbundsjorde bidrager med en
stor udledning af CO2 til atmosfæren. Ved at
stoppe landbrugsdriften og gøre dem våde
igen kan man nedbringe CO2-udledningen
markant. Udtagning af lavbundsjorder kan
også skabe bedre biodiversitet, reducere
kvælstofudvaskning og bidrage til at opfylde
vandrammedirektivet. Det gavner både
klimaet, vandmiljøet og naturen.
Udtagningen af lavbundsjorde skal
finansieres af midlerne fra EU’s
genopretningsfond.
EN MILLIARD KRONER
TIL YDERLIGERE GRØNNE
I N I T I AT I V E R
Vi har en forpligtelse til at passe på vores
omgivelser, så de næste generationer
overtager et Danmark, som vi kan være
stolte af. Et Danmark med en rig natur
og biodiversitet og et Danmark, hvor vi er
kommet igennem med en bæredygtig grøn
omstilling.
Derfor vil Venstre investere 1 mia. kr. i
yderligere grønne tiltag i 2021 ud over
allerede indgåede grønne aftaler og øvrige
grønne prioriteringer i forslaget.
Vi kan ikke gennemføre den grønne
omstilling på en ansvarlig måde, der skaber
vækst og ikke jager arbejdspladser ud af
landet, uden at vi investerer i den.
Derfor vil Venstre - ud af den 1 mia. kr. prioritere 600 mio. kr., som skal bruges på
initiativer, der bidrager til at nedbringe CO2udledningerne, samt 400 mio. kr. til miljø,
natur og biodiversitet.
M I L J Ø, N AT U R
OG BIODIVERSITET
Den vilde natur er under pres. Derfor har
Venstre presset på for, at der skulle indkaldes
til forhandlinger om en ny biodiversitetslov
med bindende naturmål.19 Men regeringen

har valgt at holde Venstre uden for
forhandlingerne. Venstre vil prioritere 100 mio.
kr. mere til natur og biodiversitet i 2021.
Sidst Venstre havde regeringsansvaret,
afsatte vi 100 mio. kr. til oprydning af
generationsforureninger. Det var et vigtigt
første skridt, men der skal mere til for at
komme i mål. Desværre har regeringen ikke
ønsket at prioritere det.
Venstre ønsker at prioritere 250 mio. kr. i 2021
til oprydningen, så vi ikke sender problemerne
videre til de kommende generationer.
MINDRE MADSPILD
Vi skal ikke detailstyre, hvad danskerne
spiser. Vi skal i stedet sikre, at den mad,
danske virksomheder producerer, og
som danskerne køber, ikke ender i
skraldespanden. I Danmark går der hvert
år ca. 700.000 tons mad til spilde.20 Det
belaster klimaet og koster på bundlinjen hos
virksomheder og den enkelte dansker.
Da Venstre sidst havde regeringsansvaret,
tog vi en række initiativer, der skulle mindske
madspild. Vi etablerede bl.a. Tænketank om
Forebyggelse af Madspild og Fødevaretab –
One\Third. Men der er stadig lang vej igen,
før vi er kommet problemet til livs, og derfor
vil Venstre prioritere 10 mio. kr. til støtte til
organisationer og foreninger, der bekæmper
madspild.
FLERE GRØNNE BILER
Skal vi i mål med den grønne omstilling,
skal personbilssektoren også levere. Derfor
ønsker Venstre at fastholde ambitionen om
én million grønne biler i 2030.
Det skal bl.a. ske med grønne skattelettelser
i form af lavere bilbeskatning og en hurtigere
udbygning af ladeinfrastrukturen. Det skal
være nemmere og billigere at vælge en grøn
bil.
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O P K VA L I F I C E R I N G A F
D A N S K E L Ø N M O D TA G E R E
Mange danskere er blevet ledige under krisen.
Venstre vil hjælpe ledige danskere godt videre.
Derfor vil vi investere yderligere i en
målrettet opkvalificering af de danskere, der
er blevet ledige.
Vi skal samtidig sikre, at danske
virksomheder har adgang til den
arbejdskraft, der er afgørende for, at de kan
skabe nye arbejdspladser. Derfor vil vi også
investere i initiativer, der skal opkvalificere
danskere i arbejde.
Venstre vil afsætte i alt 50 mio. kr. ekstra i
2021 til at styrke opkvalificeringsindsatsen.
DANSKE VIRKSOMHEDER SKAL
H AV E B E D R E A D G A N G T I L
K VA L I F I C E R E T A R B E J D S K R A F T
Venstre vil hjælpe væksten på vej ved at
sørge for, at danske virksomheder har
adgang til den kvalificerede arbejdskraft,
som de har brug for.
Derfor vil Venstre forbedre beløbsordningen
med en ny landespecifik ordning, hvor
beløbsgrænsen sænkes for arbejdstagere
fra de lande, som har det største
investeringsflow til og fra Danmark.
Det skal sikre, at det bliver lettere for
virksomhederne at rekruttere udenlandsk
arbejdskraft på rimelige løn- og arbejdsvilkår.
For det er en god forretning for Danmark,
når kvalificeret udenlandsk arbejdskraft
kommer hertil på beløbsordningen. Hver
person på den nuværende beløbsordning
bidrager med i gennemsnit 300.000 kr. om
året til statskassen og bidrager på den måde
til at skabe vækst, velstand og velfærd i
Danmark.21
Som følge af corona-krisen er der risiko
for, at dygtige udenlandske medarbejdere
ikke i samme grad vil søge til Danmark. Hvis

D A N S K E KS P O R T E R R A M T A F H I S TO R I S K T I L B A G E G A N G
det
12%bliver permanent, kan det mindske
råderummet til velfærd og grøn omstilling og
mindske vores velstand.22
8%

Alligevel lægger den socialdemokratiske
regering med sit finanslovsforslag op til at
spare på den internationale rekruttering
4%
i WorkInDenmark. De besparelser vil
Venstre tilbagerulle. Der er behov for at
styrke rekrutteringen af højt specialiseret
0%
arbejdskraft
til Danmark.
E N S T Y R K E T I N D S AT S
FOR EKSPORTEN
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Danmark
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afhængig af at handle med verden omkring
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handelspartnere er mere end dobbelt
så hårdt ramt som under finanskrisen.24
Samtidig kan Brexit få store konsekvenser
for dansk eksport, herunder særligt for det
danske fiskerierhverv.
Regeringen vurderede i august, at eksporten
i år vil falde med mere end 10 pct.25 Men
siden er smitten taget til i hele Europa, og
Dansk Industri vurderer nu, at eksporten
kan falde med hele 13 pct., og at vi selv ved
udgangen af 2021 vil have et godt stykke
igen, før det tabte er vundet tilbage.26 Det
vil være det største fald i eksporten i nyere
tid. Det vil koste danske arbejdspladser og
velstand.

Danmark kan ikke sætte gang i vores
eksportmarkeder, og vi kan ikke kontrollere,
hvordan smitten udvikler sig i udlandet. Men
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eksport.23 Derfor rammer det Danmark
Kilde: Økonomisk redegørelse, august 2020
hårdt, når krisen rammer vores vigtigste
Derfor vil Venstre fortsætte den styrkede
eksportmarkeder.
indsats, vi i 2020 har iværksat for de danske
eksporterhverv, ved også at følge op på
Verdensøkonomien er ramt af et historisk
anbefalingerne fra de otte genstartsteams for
tilbageslag. Danmarks mest centrale
eksporterhvervene i 2021 med yderligere midler.
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Derudover ønsker Venstre, at der skal
udarbejdes en ny Tysklandsstrategi,
som bl.a. skal styrke dansk eksport til
Tyskland og tiltrække flere tyske turister
til Danmark. Tyskland er en af Danmarks
vigtigste samhandelspartnere og vil være
en bærende kraft i at revitalisere Europas
økonomi.
Endelig vil vi afsætte en reserve til
håndtering af udfordringer i forbindelse
med Brexit, hvor udfaldet endnu er meget
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usikkert. Reserven kan bl.a. gå til individuelle
indsatser til virksomheder, der kan rammes
forskelligt af nye regler og procedurer, og
til midlertidigt at understøtte den danske
fiskeriindustri, i tilfælde af at der ikke landes
en aftale, som giver danske fiskere adgang til
at fiske i britisk zone.
Venstre prioriterer samlet 750 mio. kr. til
indsatserne for dansk eksport, som skal
finansieres af afsatte reserve til håndtering
af COVID-19.

EN FORNYET OFFENTLIG SEKTOR
MED MENNESKET I CENTRUM
Velfærden er helt central for danskerne med god grund. Det er velfærdssamfundet,
der hjælper os, hvis vi bliver syge. Det
er velfærdssamfundet, der tilbyder os
pasning, uddannelse eller pleje, hvad
end vi er børn, unge eller ældre. Og det
er velfærdssamfundet, der griber os,
hvis behovet opstår. Derfor er det også
afgørende, hvordan vi lykkes med at levere
de relevante tilbud, så vi sætter mennesket i
centrum.
Og selvom vi har et godt og stærkt
velfærdssamfund i Danmark med dygtige
medarbejdere, er der udfordringer, som skal
løses. Vi har set eksempler på behandling af
vores ældre, hvor den ældre bliver reduceret
til en opgave i det offentlige system, der
bare skal ordnes. Vi har også tidligere set
eksempler på, hvordan børn i vuggestuer
og børnehaver er blevet overset og glemt i
systemet. Det skal ingen være tjent med.
Hvis mennesker bliver reduceret til opgaver,
bliver det systemet, der sætter rammen for,
hvordan menneskene skal behandles. Det
skal vi ikke acceptere.
Nogle partier kæmper for systemet. De
kæmper for velfærdsstaten. I velfærdsstaten
er det vigtigere, hvem der leverer velfærden,
end hvordan den leveres, og hvilken kvalitet
den har.
Venstre kæmper for velfærdssamfundet.
I velfærdssamfundet tager man derimod
afsæt i den enkelte borgers behov, fordi det
i sidste ende er borgerne, der betaler og
bruger velfærdsydelserne.
Venstre vil forny vores offentlige sektor, og
vi vil sikre, at det altid er mennesket, der er
i centrum. Det vil vi gøre, samtidig med at vi
leverer på vores Velfærdsløfte, så pengene
følger med, i takt med at vi bliver flere børn
og ældre.
Derfor foreslår Venstre:
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VENSTRE VIL SÆTTE
MENNESKET FØR SYSTEMET
Vi vil skabe friere rammer til dem, der leverer
velfærden. Det gælder både offentlige og
private leverandører, ledere og medarbejdere.
De mennesker, der hver dag arbejder for at
yde en god service til mennesker, der har brug
for den, skal ikke underlægges unødvendige
registrerings- og dokumentationskrav. De skal
i langt højere grad have tid og rum til at gøre
det, de er bedst til – nemlig at yde en god og
omsorgsfuld service.
Vi vil sikre, at danskerne har et reelt frit valg,
når de skal vælge mellem leverandører af den
service, de har brug for. For Venstre er det
ikke afgørende, om det er en offentlig eller en
privat leverandør, der yder en god service. For
os er det vigtigste, at alle danskere modtager
netop det tilbud, der passer dem bedst.
Og vi vil bane vej for ny teknologi og innovative
løsninger. Venstre tror på, at teknologien
er en medspiller, der skal være med til at
forbedre velfærden for alle. Ny teknologi
og innovative løsninger kan være med til at
frigøre tid og overskud fra de mennesker, der
brænder for at yde en god velfærd. Det er
kun mennesker, der kan give den nødvendige
omsorg, og det skal teknologien være med til
at skabe tid.
Vi vil også sikre kommunerne den frihed, der
skal til, for at give borgerne den bedst mulige
service. Derfor ønsker Venstre at udvide det
forslag om frikommuner, som statsministeren
fremlagde i sin åbningstale i oktober. Venstre
mener, at man sagtens kan være mere
ambitiøs og udvide forsøget til fx også at
gælde beskæftigelsesområdet eller teknikog miljøområdet. Og vi finder det samtidig
relevant at brede forsøgene ud til langt flere
kommuner.

FLERE FRIPLEJEHJEM
OG PLEJEHJEMSBESTYRELSER
Alle mennesker i Danmark skal kunne regne
med, at de kan få den hjælp, de har behov
for, når de bliver ældre. På deres præmisser
og ikke på systemets.
Sådan er det desværre ikke alle steder i dag.
Venstre vil give de ældre og deres pårørende
et reelt frit valg, når de skal beslutte, hvor
den ældre ønsker at bo i plejebolig. Der skal
sikres langt flere friplejehjem i Danmark, så
alle ældre har en reel mulighed for at vælge
frit.
Venstre vil samtidig arbejde for, at der
skal indføres bestyrelser på alle landets
kommunale plejehjem, hvor beboere,
pårørende, lokale ildsjæle og kommunale
repræsentanter kan bidrage. På den måde
sikrer vi en mulighed for, at lederen kan
holdes ansvarlig, ligesom man kender fra
andre offentlige institutioner, og at ældre og
pårørende har indflydelse på, hvordan man
skaber en god og værdig ældrepleje.
V E L FÆ R D S L Ø F T E
Vi står over for en udfordring i fremtiden: Vi
bliver flere ældre og flere børn. Det betyder,
at vi bliver flere, der har brug for pleje,
omsorg og behandling. Det stiller krav.
Alle danskere skal have adgang til et
sundhedsvæsen i verdensklasse, en god og
værdig ældrepleje og trygge dagtilbud af høj
kvalitet – også i fremtiden.
Derfor har Venstre givet danskerne et løfte:
Pengene skal følge med, når vi bliver flere, så
vi kan investere i velfærden og sikre omsorg,
tid og kvalitet på alle velfærdsområder.
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MARKANT STYRKELSE
A F V E L FÆ R D E N
Et velfungerende velfærdssamfund, hvor
mennesket kommer før systemet, er en
hjørnesten i Venstres politik. Selvom flere
midler ikke gør det alene, så er der områder
med behov. Derfor prioriterer Venstre en
markant styrkelse af velfærden på 1,7 mia.
kr. i 2021, som blandt andet skal bruges til at
skabe mere nærhed, bedre sammenhæng
og færre regionale forskelle i vores fælles
sundhedsvæsen.
Venstre vil også styrke ældreplejen og
sikre, at vores ældre medborgere får mere
selvbestemmelse og bedre muligheder for
at træffe et reelt frit valg. Derfor foreslår
Venstre at styrke de ældres frie valg ved at
give de ældre en ældrevejleder, som skal
guide og hjælpe den ældre og eventuelt
relevante pårørende med at træffe et aktivt
og frit valg, når den ældre bliver visiteret til en
serviceydelse, der indgår i en fritvalgsordning.
Venstre vil samtidig prioritere en styrkelse
af børne- og ungdomsområdet. I Danmark
skal alle børn kunne få undervisning af
høj kvalitet, uanset hvem man er, og hvor
i landet man bor. Derfor vil Venstre bl.a.
genindføre den talentindsats for elever i
grundskolen og på ungdomsuddannelserne
i hele landet, som regeringen afskaffede
sidste år.
Vi skal sikre, at vores dygtigste børn og unge
også får de udfordringer, som de har krav
på. Men det skal ikke bare være lærerigt at
gå i skole. Det skal også være trygt og en
god oplevelse for det enkelte barn. Derfor
ønsker Venstre at styrke og forny indsatsen
mod mobning.
Endelig vil vi sikre flere midler til
sagsbehandlingen i Familieretshuset, som
har haft alt for lange ventetider helt fra
begyndelsen. De brudte familier skal have
den nødvendige hjælp og den afklaring, de
har brug for, så hurtigt som muligt.

Velfærdsprioriteringen på 1,7 mia. kr.
kommer ud over midlerne til velfærd i
kommuner og regioner i økonomiaftalerne
for 2021 og finansieres bl.a. af øget
konkurrenceudsættelse i det offentlige,
herunder større konkurrence om statens
advokatopgaver, hvor forbruget hos
Kammeradvokaten i 2019 slog rekord med
en samlet regning på over 500 mio. kr.27 For
Venstre er det ikke afgørende, om offentlige
ydelser leveres af det offentlige eller af
private, så længe vi har et bredt udbud og
får bedst mulig velfærd for pengene.
STYRKET RETSSIKKERHED
I DET OFFENTLIGE
Borgere og virksomheder oplever i dag alt
for lange ventetider på at få deres sager
afgjort flere steder i det offentlige system.28
Det er et problem for retssikkerheden,
og det står i vejen for væksten, hvis
virksomhederne ikke kan få hurtige svar
på deres ansøgninger. Derfor vil Venstre
afsætte 50 mio. kr. i 2021 til at nedbringe
sagspukler og forkorte ventetider der, hvor
der er størst behov, herunder i Nævnenes
Hus.
FLERE NEDSLIDTE SKAL
K U N N E T R Æ K K E S I G VÆ R D I G T
FRA ARBEJDSMARKEDET
Er man nedslidt, og kan man ikke arbejde,
så skal man ikke arbejde. Så skal man have
gode muligheder for at trække sig tilbage fra
arbejdsmarkedet.
Derfor stod Venstre i spidsen for at indføre
seniorpensionsordningen, der giver
nedslidte en ret til at trække sig op til seks år
før folkepensionsalderen, da vi sidst havde
regeringsansvaret.
Den socialdemokratiske regering har
indgået en aftale om en ny ret til tidlig
pension, hvor man hæver skatterne for
milliarder og trækker raske mennesker ud af
arbejdsmarkedet. Det er Venstre imod.

20

I stedet vil vi hjælpe de danskere, der
reelt er nedslidte. Derfor vil vi styrke
seniorpensionsordningen.
Vi vil ændre kravet til en persons
arbejdsevne i ordningen fra 15 timer til
18 timer, så flere nedslidte danskere kan
få en seniorpension. Venstre ønsker, at
forbedringerne af seniorpensionsordningen
skal træde i kraft fra 1. januar 2021.
Y D E R L I G E R E I N I T I AT I V E R
P Å S O C I A L-, S U N D H E D S - O G
ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET
Partierne bag satspuljeforliget skal i
år udmønte godt 90 mio. kr. på social-,
sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. For
Venstre er det en værdipolitisk prioritet,
at alle børn og unge har lige muligheder.
Derfor har ønsker vi at prioritere midlerne
til en række initiativer, der kan give socialt
udsatte børn og unge samt børn og unge
med handicap en bedre chance i livet.
Venstre vil bl.a. prioriteret at forlænge
tilskuddet til Headspace, der yder rådgivning
til sårbare unge, og etablere et nyt nationalt
videnscenter for anbragte børn og unge.
Vi ønsker også, at både anbragte børn og
plejefamilier i fremtiden får bedre støtte og
uddannelse.
Derudover vil Venstre prioritere
beskæftigelsesindsatser overfor socialt
udsatte borgere. Arbejdsmarkedet udgør
den bedste katalysator for at løfte socialt
udsatte til nyt selvværd og bedre livskvalitet.
Venstre ønsker bl.a. at permanentgøre det
sociale frikort, forlænge støtten til Jobbanken
og til Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats
(Cabi), der rådgiver og understøtter
samarbejdet mellem virksomheder og
kommuner med henblik på at inkludere og
fastholde udsatte på arbejdsmarkedet.

E T S TÆ R K E R E K U LT U R OG FORENINGSLIV
Det danske kulturliv står i den måske
største krise nogensinde. Restriktionerne
har medført aflysninger af festivaler,
sportsbegivenheder, teaterforestillinger og
meget mere.
Derfor vil Venstre prioritere kulturen og
afsætte en reserve på 150 mio. kr. til
at styrke kultur- og foreningslivet samt
frivilligsektoren i Danmark.
Kulturen, foreninger og frivillige er med
til at styrke de bånd, der binder Danmark
sammen.
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STYRKET STØTTE
T I L D E T D A N S K E M I N D R E TA L
I SYDSLESVIG
Venstre ønsker at understøtte de tætte
bånd til det danske mindretal i Sydslesvig.
Det er et historisk nationalt fællesskab,
som Venstre gerne vil værne om, og som vi
ønsker skal have de bedst mulige rammer
for at trives og udvikles i fremtiden.
Derfor vil Venstre øge tilskuddet til aktiviteter
til gavn for det danske mindretal i Sydslesvig
med 10 mio. kr. Det skal ske som led i et
generelt arbejde med at øge de kulturelle
bånd mellem Danmark og Tyskland som et
led i en ny Tysklandsstrategi.

E N S T R A M O G KO N S E K V E N T U D L Æ N D I N G E P O L I T I K
De seneste 20 år er udlændingepolitikken
i Danmark blevet strammet. 90’ernes naive
tilgang til integrationspolitikken er erstattet
med klare krav til dem, der kommer hertil.
Det er en forudsætning for
sammenhængskraften, at dem, der kan,
bidrager til fællesskabet. At man opfører sig
ordentligt. Og at man gør en indsats for at
blive et aktiv for samfundet.
Men sammenhængskraften udfordres, når
der kommer udlændinge til Danmark, som
ikke gør netop det.
Og selvom meget er gjort, så er vi ikke i mål.
Vi oplever stadig en lang række udfordringer,
som vi bliver nødt til at få løst.
Det handler om at passe på Danmark.
Antallet af asylansøgere, der kommer til
Danmark, ligger lige nu på et historisk lavt
niveau. Det skyldes ikke mindst de mange
stramninger, som Venstre har stået i spidsen

FOR MANGE INDVANDRERE ER
UDEN FOR ARBEJDSMARKEDET

63%

Men det må ikke blive en sovepude. For
der er fortsat et massivt pres på EU’s ydre
grænser. Mange migranter fra tredjelande,
søger en bedre tilværelse og fremtid i
Europa. Det er forståeligt. Men mange af
migranterne har ikke brug for europæisk
beskyttelse. De skal i stedet hjælpes tilbage
til deres hjemlande og medvirke til at skabe
en bedre fremtid der. Den opgave løses
bedst i fællesskab mellem EU-landene.
Vi må også selv som land tage de fornødne
forholdsregler. Det handler ikke mindst
om, hvilke vilkår vi tilbyder asylansøgere, og
hvilke krav vi stiller til flygtninge. Vi må aldrig
medvirke til at gøre det mere attraktivt at
vælge Danmark som asyldestination.
Danmark skal påtage sig sit ansvar og give
husly til dem, som har brug for beskyttelse.
Men vi skal ikke gøre det uden at stille krav.

ALT FOR MANGE INDVANDRERE OG
EFTERKOMMERE BEGÅR KRIMINALITET
ANDEL MÆND MED DOM FOR
OVERTRÆDELSE AF STRAFFELOVEN

BESKÆFTIGELSESFREKVENS

74%

for, og som har betydet, at Danmark ikke er
så attraktivt et land for asylansøgere, som
det var tidligere.

52%
37%

43%

18%
DANSK
OPRINDELSE

VESTLIGE
INDVANDRERE

IKKE-VESTLIGE
INDVANDRERE

Anm: Tabellen viser fuldtidsbeskæftigelsesfrekvensen
i 2018 i procent for 18-64-årige fordelt for herkomst.
Kilde: Svar på BEU (alm. del) spørgsmål nr. 135 af 28. februar 2020
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DANSK
OPRINDELSE

IKKE-VESTLIGE
EFTERKOMMERE

IKKE-VESTLIGE
INDVANDRERE

Anm: Andel mænd født i 1987 med en eller flere domme
for overtrædelse af straffeloven inden de fylder 31 år.
Kilde: Danmarks Statistik: Indvandrere i Danmark 2019

Om at de lærer dansk. Forsørger sig selv. Og
bliver en del af fællesskabet.
Det har desværre ikke altid været tilgangen.
Ikke mindst i 1990’erne så vi, hvordan
udlændingepolitikken var præget af
berøringsangst og naivitet. Det mærker vi
stadig konsekvenserne af.
Og statistikken taler sit tydelige sprog.
For mange indvandrere og efterkommere
er kriminelle. For mange står uden for
arbejdsmarkedet.29
Alt for mange indvandrere og efterkommere
bakker ikke op om de værdier, som
Danmark er bygget på. Det gælder bl.a.
ligestilling mellem kønnene og retten til at
ytre sig. For eksempel viser en undersøgelse,
som Udlændinge- og Integrationsministeriet
gennemførte sidste år, at en stor gruppe
indvandrere og efterkommere vil gøre det
forbudt at kritisere religion i Danmark.30 Det
er dybt problematisk.
Med andre ord står vi som land stadig
med en lang række udlændingepolitiske
udfordringer, som skal løses.
Derfor foreslår Venstre:
F L E R E S K A L VÆ R E E N D E L A F D E T
A R B E J D E N D E FÆ L L E S S K A B
Der er en særlig udfordring med
især ikke-vestlige indvandrere, der er
overrepræsenteret i kontanthjælpssystemet.
Derfor har Venstre stået i spidsen for
at indføre et kontanthjælpsloft, en
225-timersregel og en integrationsydelse.
Det har sikret en mærkbar gevinst ved at
tage et arbejde og bidrage til fællesskabet.
Mens Venstre havde regeringsansvaret, kom
flere indvandrere i arbejde,31 og antallet af
indvandrere på kontanthjælp faldt.32
Alligevel er der fortsat omkring 120.000
personer i kontanthjælpssystemet.33 Det er
alt for mange. Og ikke-vestlige indvandrere
er fortsat overrepræsenteret i statistikken.
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Regeringen har valgt at give især
arbejdsløse indvandrere højere offentlige
ydelser. Det betyder, at en enlig
integrationsydelsesmodtager med to børn
kan få 2.000 kr. ekstra skattefrit hver måned
i højere offentlige ydelser.34 Og det er især
arbejdsløse indvandrere, der får regeringens
højere offentlige ydelser.35
Venstre vil sikre, at flere skifter
kontanthjælpen ud med et arbejde.
Og vi skal sætte målrettet ind, hvor
udfordringerne er størst. Vi skal gøre,
hvad vi kan for at få især flere ikke-vestlige
indvandrere i arbejde.
Derfor vil Venstre reducere
integrationsydelsen for forsørgere som aftalt
af VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti.
Venstre vil også tilbagerulle regeringens
højere offentlige ydelser til især arbejdsløse
indvandrere, så vi sikrer, at der er et klart
incitament for arbejdsløse indvandrere til at
tage et arbejde og bidrage til fællesskabet.
Venstre ønsker samtidig, at
kontanthjælpssystemet bliver indrettet, så
det tager endnu bedre hånd om dem, som
endnu ikke har lært dansk. For det at kunne
dansk er en forudsætning for at integrere
sig og blive en aktiv del af samfundet.
Derfor ønsker vi bl.a., at der indføres et
nyt danskkrav for fuld kontanthjælp, samt
at udgangspunktet er, at flygtninge og
udlændinge, der ikke taler et operationelt
dansk, skal bidrage til fællesskabet for at få
udbetalt en offentlig ydelse.
Kontanthjælpsmodtagere skal i højere grad
end i dag mødes med krav om aktivering.
Venstre vil samtidig reformere den
kommunale beskæftigelsesindsats fra 2021.
Venstre vil samlet frigøre 1.550 mio. kr.
ved en reform af de kommunale jobcentre
og kontanthjælpssystemet, der skal
understøtte, at det bedre kan betale sig at
arbejde.

Det skal ses i sammenhæng med Venstres
forslag om at hæve det maksimale
beskæftigelsesfradrag med 1.000 kr., som
skal gøre det mere attraktivt at arbejde og
gøre Danmark rigere.
D E R E R S TA D I G B R U G F O R
ET TREDJE UDREJSECENTER
I forbindelse med finansloven for 2019
besluttede VLAK-regeringen og Dansk
Folkeparti, at der skulle etableres et
nyt udrejsecenter for udviste kriminelle
udlændinge på øen Lindholm i Stege Bugt.
I forbindelse med finansloven for 2020
besluttede den socialdemokratiske regering
at skrinlægge projektet, og har endnu ikke
foreslået nogen erstatning.
Det var og er uholdbart, at dybt kriminelle
udlændinge, som ikke har ret til at være i
Danmark, skaber utryghed og ufred. I den
perfekte verden skulle de slet ikke være i
Danmark. Men så længe de er her, bliver
vi nødt til at finde den mest trygge løsning.
Derfor ønsker Venstre fortsat, at vi etablerer
et tredje udrejsecenter. Venstre mener, at
Lindholm er den bedst mulige løsning på et
svært problem.
Derfor vil Venstre afsætte 250 mio. kr. i 2021
til at igangsætte etableringen af et tredje
udrejsecenter på Lindholm.
S T Y R K E T I N D S AT S
M O D S O C I A L KO N T R O L
Danmark har et problem med social kontrol.
Det rammer særligt kvinder med muslimsk
baggrund i visse indvandrermiljøer. De må
ikke gå på arbejde. De må ikke lære dansk.
De må ikke være en del af samfundet.36
Venstre ønsker at styrke hjælpen til de
kvinder, som bliver udsat for social kontrol.
Vi skal støtte deres frihedskamp. Derfor
vil Venstre prioritere 25 mio. kr. til de
organisationer, der hjælper kvinder med at
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bryde ud af social kontrol.
Samtidig skal vi slå hårdt ned på dem,
der udøver den sociale kontrol. Derfor
skal social kontrol straffes på linje med
hadforbrydelser, så det bliver en skærpende
omstændighed, hvis en forbrydelse sker
som led i social kontrol.
O P H O L D S K R AV FO R DAG P E N G E
Det er et sundt princip, at man har
bidraget til det danske samfund, før man
kan få danske dagpenge. Det handler om
retfærdighed. Og det handler om at passe
på vores velfærdssamfund.
Derfor stod Venstre i spidsen for at indføre
et opholdskrav for ret til dagpenge, da
Venstre sidst havde regeringsansvaret, så
man som udlænding ikke kunne komme til
Danmark og hæve dagpenge uden at have
bidraget til det danske samfund først.
Det opholdskrav har den socialdemokratiske
regering desværre valgt at afskaffe.
Venstre vil genindføre opholdskravet for
dagpenge, så man skal have en fast tilknytning
til det danske samfund, og så man skal have
bidraget, før man kan få dagpenge.
D E LTA G E R B E TA L I N G
FOR DANSKUDDANNELSE
SKAL GENINDFØRES
Venstre ønsker at genindføre deltagerbetalingen for udenlandske arbejdstagere
og studerende mv., der kommer til Danmark
og ønsker at lære dansk.
Det giver alt andet lige et større incitament
til at deltage i undervisningen, hvis
deltageren selv har betalt en del af
uddannelsen.
Venstre mener, at alle udlændinge, der bor
og lever i Danmark, skal tage det danske
sprog til sig. Sproget er vigtigt for at kunne
begå sig på arbejdspladsen, på studiet og i

et helt almindeligt hverdagsliv i Danmark.
Men vi mener samtidig, at når der er tale
om netop udenlandske arbejdstagere og
studerende mv., så er det helt rimeligt at
forlange, at de også selv gør en indsats og
bidrager til, at deres ophold i Danmark bliver
vellykket.
DA N S K E R N E S K A L H AV E
EN POLITIGARANTI

BEGRÆNSE SU-UDGIFTER
TIL UDENLANDSKE STUDERENDE
Danmark har måske verdens mest generøse
uddannelsesstøtte til studerende. For Venstre
er det vigtigt, at vi støtter vores studerende.
Det er også en gevinst for både det faglige
niveau og erhvervslivet, at vi har udenlandske
studerende. Men Danmark kan ikke påtage sig
uddannelsesforpligtigelsen for hele Europa, og
Folketinget har derfor sat et loft for udgifterne
til udenlandske studerende.

Der er brug for, at politiet kommer tættere
på danskerne. Og ikke mindst, at politiet
kommer, når der er brug for det.

Vi har oplevet en markant stigning i antallet af
studerende, og det betyder, at vi nu er langt
over den grænse, vi har sat.37

Derfor er Venstre gået til forhandlingerne
om en ny flerårsaftale om politiets og
anklagemyndighedens økonomi med et krav
om en politigaranti. Så man som borger i
Danmark har en garanti for, at politiet rent
faktisk kommer, når der er brug for det. Det
indebærer, at politiet skal tilføres væsentligt
flere betjente i de kommende år.

Venstre har tidligere igangsat en række
initiativer, der skal sikre, at vi både begrænser
antallet af udenlandske studerende og
samtidig sikrer, at vi tiltrækker de studerende,
der bidrager til de faglige miljøer og ønsker at
arbejde i Danmark efter endt uddannelse. Til
næste år forventer regeringen at bruge 580
mio. kr. på SU til udenlandske studerende,
stigende til 650 mio. kr. i 2023.

Men vi skal mere end bare styrke
det borgernære politiarbejde. For
kriminalitetsbilledet ændrer og udvikler sig
hele tiden, og vi oplever, at de kriminelle
bliver mere kreative og kriminalitetsbilledet
mere komplekst. Det gælder særligt
området for økonomisk kriminalitet. Derfor
er der brug for at styrke SØIK – også kendt
som bagmandspolitiet.
Herudover ønsker Venstre et
opholdsforbud, så eksempelvis grupper
af unge, utilpassede indvandrere kan få
et forbud mod at opholde sig i et bestemt
område, hvis de har chikaneret beboerne
der eller udvist truende adfærd.
Endelig er der brug for, at vi i højere grad
bruger teknologiske løsninger til dels at
skabe mere tryghed, dels give politiet bedre
muligheder for at efterforske forbrydelser.
Derfor skal flerårsaftalen også sikre, at
teknologien prioriteres.
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Venstre vil overholde det aftalte loft på udgifter
til udenlandske SU-modtagere. Det medfører
mindreudgifter på 130 mio. kr. i 2021.

DANMARK SKAL IKKE
TA G E K V O T E F LYG T N I N G E I 2 0 2 1
Danmark har fortsat massive udfordringer
med integrationen. For mange med
ikke-vestlig baggrund står uden for
arbejdsmarkedet, og for mange udlændinge
begår kriminalitet. Derfor er tiden ikke til, at
Danmark skal tage kvoteflygtninge.
I Venstre bakker vi op om kvotesystemet.
Men det forudsætter, at der både er styr på
tilstrømningen og styr på integrationen.
Og så længe der ikke er styr på det sidste,
er Venstre imod, at Danmark skal bruge
skattekroner på kvoteflygtninge. Vi vil hellere
bruge dem på velfærd og grøn omstilling.

Ø KO N O M I 2 0 2 1
Venstres finanslovsprioriteter vil bidrage til
at øge beskæftigelsen, styrke velfærden og
det frie valg, gøre Danmark rigere og sikre en
mere ambitiøs grøn omstilling. Prioriteterne
er fuldt finansierede - herunder ved et loft
over det offentliges køb af konsulentydelser.
Med Venstres finanslovsprioriteter afsættes
endvidere en uudmøntet reserve på ca 1,5
mia. kr. til uforudsete udgifter og yderligere
højt prioriterede politiske indsatser i 2021.
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Det skal bl.a. ses i lyset af den store
usikkerhed, der lige nu er om Danmarks
økonomi på grund af corona-pandemien.
Prioriteterne i Venstres finanslovsforslag
kommer oven i velfærdsinitiativer, fortsat
genopretning af skattevæsenet mv. i
regeringens finanslovsforslag samt det løft af
kommunernes og regionernes rammer, der er
aftalt i økonomiaftalerne.

MIO. KR.

FINANSIERING

Reserver på ﬁnansloven

3.839

Loft over konsulenter i det oﬀentlige

1.000

PRIORITETER

Jobvækst i en grøn omstilling
Skattestop og annullering af skadelige skattestigninger

1.050

Stærkere virksomheder og vækst

1.000

Flere grønne iværksættere og private
investeringer i forskning og innovation
En grøn forskningsreserve

300
3.089

3.089

Digitalisering og bredbåndpulje

250

Styrkelse af Dansk Life Science

80

Vækstplan for Landdistrikter

135

Yderligere grønne initiativer

1.000

Styrket indsats mod madspild

10

Opkvaliﬁcering og kvaliﬁceret arbejdskraft

67

En fornyet oﬀentlig sektor

Styrket velfærd og frit valg

1.700

Styrkelse af retssikkerheden i det oﬀentlige
– lavere sagsbehandlingstider
Øget konkurrenceudsættelse i det oﬀentlige
Flere nedslidte skal kunne trække sig
værdigt fra arbejdsmarkedet
Yderligere initiativer på social-, sundhedsog arbejdsmarkedsområdet

50
1.000
200

450

94

94

Et stærkere kultur- og foreningsliv

150

Styrket støtte til det danske mindretal i Sydslesvig

10

En stram og konsekvent udlændingepolitik
Flere skal være en del af det arbejdende fællesskab

1.550

Et tredje udrejsecenter

250

Styrket indsats mod social kontrol
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Opholdskrav for dagpenge

134

Deltagerbetaling for danskuddannelse

145

Overholdelse af loftet for SU til udenlandske studerende

130

Ingen kvoteﬂygtninge i 2021
I ALT
TILBAGEVÆRENDE RESERVE

40
11.221

9.710
1.511

Anm. Prioriteterne vedr. lavbundsjorde, fremrykning af vedtagne skattelettelser og styrket eksportindsats finansieres af hhv. EU’s genopretningsfond og den afsatte reserve til håndtering af corona mv. De tæller således ikke med i den samlede sum i tabellen.
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C O R O N A - K R I S E N O G G E N S TA R T A F D A N S K Ø KO N O M I
Coronasmitten stiger igen i Danmark og
resten af Europa. Det skal vi tage meget
alvorligt. Derfor skal vi sætte håndfast ind
for at sikre danskernes sundhed og danske
arbejdspladser.
Vi skal indrette os, så vi kan køre samfundet
videre og holde smitten under kontrol uden
skadelig stop-go-politik. Det kræver en langt
bedre og mere effektiv smitteopsporing,
test og et gennemskueligt varslingssystem.
Derfor skal vi styrke smitteopsporingen og
testkapaciteten markant ved bl.a. at gøre
brug af de private operatører og sikre hurtig
godkendelse af dem. Det skal der styr på, så
danskerne kan se ind i en juletid, hvor det
stadig bliver muligt og trygt at samles med
familien.
F R I T VA LG A F
TESTLEVERANDØR OG
C E R T I F I C E R I N G A F P R I V AT E
TESTLEVERANDØRER
Venstre ønsker frit valg af testleverandører.
En fritvalgsmodel kan udformes som en
mulighed for at vælge privat, hvis det
offentlige system ikke kan levere inden for
24 timer. Ved at etablere det frie valg vil
der også trækkes flere leverandører ind på
markedet og dermed samlet set skabes en
større testkapacitet.
Ved siden af det frie valg ønsker Venstre,
at sundhedsmyndighederne sikrer
løbende og rettidig certificering af private
testleverandører, som kan fungere side om
side med de offentlige testleverandører.
STYRKET
SMITTEOPSPORING
Smitteopsporing er afgørende for, at vi
kan holde coronasmitten i samfundet på
et minimum. Men smitteopsporingen i
Danmark fungerer ikke godt nok. Hvis vi
ikke får brudt de smittekæder, der opstår,
risikerer vi at stå i en situation, hvor
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samfundet skal lukke mere ned. Vi har haft
ønsket bedre smitteopsporing med til de
seneste forhandlinger om hjælpepakker,
men regeringen imødekom det ikke. Derfor
vil Venstre fortsat arbejde for, at regeringen
får prioriteret smitteopsporingen.
”FORKLAR-ELLER-FJERN”
-PRINCIP
Der skal etableres et ”forklar-eller-fjern”princip. Alle restriktioner skal gennemses
af sundhedsfaglige eksperter og økonomer
for at sikre åbenhed og klarhed. Og
restriktionerne skal laves om, hvis ikke de
kan forklares. Regeringen bør hver uge restriktion for restriktion - redegøre for, om
restriktionen har den ønskede effekt, samt
redegøre for den økonomiske konsekvens af
restriktionen i bredeste forstand.
NY EPIDEMILOV
Venstre ønsker, at der skal udarbejdes en
ny epidemilov. Hovedessensen skal være
mere demokratisk kontrol med regeringens
ageren samt større transparens, hvor det er
muligt at kende forskel på sundhedsfaglig
rådgivning og politik. Den aktuelle skandale
med regeringens ulovlige aflivning af
minkerhvervet viser tydeligt, hvor galt det
kan gå uden demokratisk behandling af
væsentlige beslutninger.
VENSTRES PRIORITERING AF
RESERVEN TIL HÅNDTERING
AF CORONA
Der er afsat 9,2 mia. kr. i 2021 til håndtering
af corona-pandemien og den økonomiske
krise. Venstre mener, at de penge skal
bruges klogt, så vi stimulerer økonomien,
samtidig med at vi ruster os til fremtiden.
Derfor vil Venstre bl.a. prioritere reserven til
yderligere investeringer i infrastruktur, den
grønne og digitale omstilling, fremrykning
af visse allerede vedtagne skattelettelser,

opkvalificering af danske lønmodtagere samt
vækstinitiativer, herunder 750 mio. kr. til
grøn forskning, som allerede er udmøntet.
Vi vil også fortsætte den styrkede indsats,
vi i 2020 har iværksat for de danske
eksporterhverv. Vi vil derfor afsætte
yderligere 750 mio. kr. i 2021 til en
ekstraordinær indsats for eksporterhverv
på baggrund af anbefalingerne fra de
genstartsteams, Venstre var afgørende for
at få nedsat, til at håndtere følgerne af Brexit
og til en ny Tysklandsstrategi.
Venstre vil samtidig prioritere en del af
reserven til styrkelse af smitteopsporingen
og testkapaciteten ved bl.a. at gøre brug af
velfungerende private testordninger. Det er
afgørende for danskernes sundhed og for
dansk økonomi, at vi får tæmmet smitten.
Venstre ønsker, at minimum halvdelen
af den afsatte reserve på 7,7 mia.
kr. i 2021 reserveres til bl.a. tiltag på
sundhedsområdet, vaccineindsatser,
afvikling af sags- og behandlingspukler mv.
Det er vigtigt, at alle pengene ikke bruges
på forhånd. Der er stadig massiv usikkerhed
om dansk økonomi, og der skal være rum
til at handle i 2021, så vi bl.a. har råd til at
investere i vacciner, når de er klar.
INVESTERINGER I
INFRASTRUKTUR OG GODE
RAMMER FOR BØRN OG UNGE
Vi ved, at der går tid, fra vi i Folketinget
tager beslutningen om investeringer
i infrastruktur, til skovlen er i jorden.
Hvis vi skal have gang i investeringerne
til næste år, skal vi handle nu. Når
regeringen nøler, skader det mobiliteten,
sammenhængskraften og væksten i hele
landet.
Venstre vil derfor prioritere dele af de
1,5 mia. kr., der i 2021 er reserveret
til nye anlægsinvesteringer, til bl.a. at
igangsætte udvidelsen af E20/E45 ved
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Kolding, Hillerødmotorvejen og E20 syd
om Odense samt afsætte midler til bl.a.
støjdæmpning og trafiksikkerhed. Det
skal ses i sammenhæng med, at der skal
laves en langsigtet plan for investeringer i
transportinfrastrukturen.
Samtidig vil Venstre prioritere en større
anlægspulje til legepladser, uderum og
moderne fysiske rammer i daginstitutioner
og skoler.
U D B E TA L I N G A F
DANSKERNES FERIEPENGE
Venstre var inden sommerferien med til
at aftale, at danskerne skulle have tre ud
af deres fem ugers indefrosne feriepenge
udbetalt. Og vi kan se, at udbetalingen
virker. Indtil videre har danskerne søgt om
mere end 45 mia. kr.,38 og det har sat skub
i danskernes forbrug.39 Det er med til at
skabe aktivitet i økonomien og holde hånden
under danske arbejdspladser.
Da feriepengene i sin tid blev indefrosset,
skete det bl.a. med henvisning til, at
økonomien kunne blive overophedet. Det
er der ikke længere fare for. I stedet er
Danmarks økonomi hårdt presset.
Derfor ønsker Venstre, at danskerne får
mulighed for at få alle feriepengene udbetalt
hurtigst muligt. Det er danskernes egne
penge.
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