
Af Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans 
MF og transportordfører for Venstre 

 

Rigtig god finanslov 

 

Så faldt finansloven for 2018 omsider på plads.  
 

Det sker efter lange og svære forhandlinger, hvor ikke mindst Dansk Folkeparti og Liberal 

Alliance har stået et stykke fra hinanden. Specielt når det gælder de tilknyttede aftaler om 

skattelettelser og stramninger i udlændingepolitikken.  
I skrivende stund forhandles fortsat om disse to temaer, men alt tyder på, at det hele kommer 

på plads i denne uge.  

 

Der er rigtig mange ting at glæde sig over i finansloven for 2018, herunder et løft til 
sundhedssektoren på 2 mia. kr. og til ældreplejen på 2,7 mia. kr. i 2018-21. Danskerne har 

krav på et sundhedsvæsen i verdensklasse og en mere værdig ældrepleje.  

 

Vi øger antallet af politibetjente, så kriminalitet og terror kan bekæmpes mere effektivt og 

konsekvent.  
 

Boligjobordningen gøres permanent – til glæde for ikke mindst mange ældre borgere, der har 

brug for rengøringshjælp i hjemmet.  

 
Og vi sørger for en tiltrængt markant styrkelse af dansk forsvar efter mange års nedgang. Alt 

sammen noget, der styrker danskernes tryghed.  

 

Nu fortsætter vi mod nye mål i 2018, der også ser ud til at et rigtig godt år med vækst og 
fremgang i Danmark. 

 

Herunder kæmper jeg for, at der snarest muligt afsættes en stor pose penge til en hårdt 

tiltrængt udbygning af vejnettet i Danmark. Den danske vækst skal ikke holde i kø på vejene. 
Målet er en sammenhængende og langsigtet investeringsplan – en masterplan – for perioden 

2020-2030, så vi sikrer forudsigelighed for borgere, virksomheder og kommuner landet over.  

 

Men foreløbigt kan vi glæde os over, at en rigtig god finanslov er forhandlet på plads mellem 

regeringen og Dansk Folkeparti.  
 

Hvor der er vilje, er der vej! 
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