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D
ansk Folkeparti fører sig frem 

som et parti, der kæmper for 

fl ere penge til velfærdsstaten. 

En slags socialdemokrati blot mere 

kritisk over for udlændinge og EU og 

mere generøst over for pensionister.

Gang på gang har DF krævet et of-

fentligt forbrug, der kan følge med det 

såkaldte demografi ske træk, altså med 

udviklingen i befolkningens størrelse 

og sammensætning. Ved sidste års 

fi nanslovsforhandlinger ville partiet 

ligefrem have »en garanti for, hvor 

mange penge der skal gå til velfærd, så 

vi kan modstå det demografi ske træk«, 

som fi nansordfører René Christensen 

sagde til Jyllands-Posten.

Men i år har tonen været en anden. 

Finanslovsaftalen mellem regeringen 

og DF viser sig nu at være endt med en 

vækst i det off entlige forbrug, der er så 

beskeden, at det efter alt at dømme vil 

gå ud over velfærden. Det forklarede 

eksperter i tirsdagens Information.

Tal fra Finansministeriet viser, at 

det vil kræve en stigning i det off ent-

lige forbrug på 0,65 procent om året 

at følge med det demografi ske træk. 

Og hvis velfærden skal følge med den 

almindelige velstandsudvikling, skal 

tallet helt op på 1,1 procent.

DF gik til valg på, at den årlige 

vækst i det off entlige forbrug skulle 

være 0,8 procent. Nu har partiet 

så indgået en fi nanslovsaftale, der 

indebærer en stigning på 0,5 procent 

i 2019. Og heraf er de 0,2 procent vel 

at mærke en teknisk konsekvens af, at 

forbruget i 2018 har vist sig lavere end 

forventet.

Bag decimalerne gemmer sig det 

faktum, at der mangler i hvert fald 

en milliard kr. for blot at kunne sikre 

en opretholdelse af det nuværende 

velfærdsniveau. I regeringens oprin-

delige fi nanslovsudspil fra i sommer 

var der faktisk afsat 750 mio. kr. mere 

til off entligt forbrug, men de blev 

barberet væk under forhandlingerne 

med DF.

Liberal Alliances økonomi- og in-

denrigsminister, Simon Emil Ammitz-

bøll-Bille, glædede sig ved præsenta-

tionen af sit ministeriums økonomiske 

redegørelse i mandags over, at det 

off entlige forbrug kommer til at stige 

markant mindre end BNP. Med andre 

ord vil penge til velfærd udgøre en 

mindre del af den samlede økonomi.

»En af indikatorerne på, om der 

bliver ført en borgerlig-liberal økono-

misk politik her i landet, er, om fl ere 

penge bliver i borgernes lommer og 

færre i den off entlige sektor. Når det 

sker, er jeg en glad mand,« konstate-

rede han ifølge Ritzau.

Og det giver jo glimrende mening 

for en minister fra Liberal Alliance. 

Finansloven er langt hen ad vejen en 

sejr for partiet, der i år er gået mere 

ydmygt til værks end sidste år og har 

fået både mindre afgiftslettelser og 

et relativt lavt off entligt forbrug ud af 

det.

Anderledes forholder det sig 

med DF. Hvordan kan det være, at 

partiet ikke har sørget for at afsætte 

de penge, som er nødvendige for at 

kunne opretholde det nuværende 

velfærdsniveau? I stedet har de 

ligefrem medvirket til at bruge færre 

penge på off entligt forbrug. Var 

snakken om vigtigheden af at følge 

med det demografi ske træk tomme 

ord?

Finansordfører René Christensen 

forklarede i tirsdagens Information, 

at DF ikke har spurgt til væksten i det 

off entlige forbrug under fi nanslovsfor-

handlingerne. Det er besynderligt, når 

nu det sidste år var sådan en mærke-

sag for ham.

I stedet har han og partiet koncen-

treret sig om at få gennemført udlæn-

dingestramninger og sikre fl ere penge 

til pensionister. Sidstnævnte regnes 

med som overførselsindkomster og 

ikke som off entligt forbrug. Men som 

ordføreren har sagt til DR, mener DF, 

»at det er velfærd, at man i sin alder-

dom også kan have et rådighedsbeløb, 

der gør, at man kan have et værdigt 

liv«.

Det kan han have ret i. Det ændrer 

bare ikke ved det faktum, at det 

off entlige forbrug ikke kommer til 

at følge med det demografi ske træk, 

ligesom det heller ikke har gjort de 

seneste år. Lidt fl ere penge mellem 

hænderne på pensionisterne giver 

ikke fl ere penge til de institutioner, 

der skal opretholde velfærdsniveauet. 

Og det demografi ske træk er ikke alene 

drevet af fl ere ældre, men også af fl ere 

børn, der skal i daginstitutioner og 

skoler.

Det er helt legitimt for et parti at 

prioritere udlændingestramninger og 

penge til pensionister over alt an-

det. Det er DF i sin gode ret til. Men 

vælgerne skal vide, at det er en sand-

hed med modifi kationer, når partiet 

samtidig foregiver af være garant for 

fi nansieringen af velfærdsstaten.
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For DF var velfærdsstaten ikke vigtigst

 ”Var snakken om 

vigtigheden af at følge 

med det demografi ske 

træk tomme ord?
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Monggaard

Möller

Gustav Möller er short-
listet til en Oscarnomi-
nering for sin thriller 
Den skyldige. Han er i 
selskab med otte andre 
ikkeengelsksprogede 
fi lm, og i januar afgøres 
det så, hvilke fem der 
får en Oscarnomine-
ring. Knæk og bræk, hr. 
Möller.

Wilmont

Også Simon Lereng 
Wilmont er shortlistet 
til en Oscarnomine-
ring. Hans kritikerroste 
dokumentarfi lm, Olegs 

krig, der handler om 
tiårige Oleg og krigen 
i Ukraine, kan ses på 
dr.dk og på DR2 den 25. 
december. Det er der 
god grund til at gøre.

Trier 

En anden fi lmskaber af 
format, Lars von Trier, 
er kommet på muse-
um. ’Menneskehuset’ 
fra Triers seriemorder-
fi lm, The House That 

Jack Built, kan ses på 
Charlottenborg, hvor 
man efter jul også kan 
se Triers fi lm. Modgift 
mod al julens sødme.

Bier

I Susanne Biers Bird 

Box har Sandra Bullock 
bind for øjnene. En ud-
fordring under optagel-
serne, siger Bier til BBC. 
»Jeg sagde, ’vi kan lave 
huller i bindet’. Hun 
sagde, ’no way!’ Jeg 
håbede konstant på, at 
hun ikke ville støde ind 
i kameraet.«
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