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Hele “Arne showet” handler for statsministeren, om at få efterlønnen (gen)indført af bagvejen. Det
bliver kamufleret med, at nu er det Arnes tur. Vi har allerede et førtidspensionssystem som tager hånd
om dem der ikke er arbejdsduelig, og det system vil også “fange” Arne hvis han var nedslidt.
At en statsminister kan få sig selv til at foreslå en dyr “Arne pension” på kr. ca. 13.500 om måneden for
folk som ikke nødvendigvis er nedslidte, men kun fordi de har været på arbejdsmarkeder i godt og vel 4
årtier. Det er de facto det samme som efterlønnens genindførelse.
Det er vi imod, for vi har brug for arbejdskraften både nu, men også fremadrettet fordi den
demografiske udvikling medfører, at der bla. bliver mange flere ældre i de kommende år, og det vil øge
presset på sundhedsvæsenet og ældreområdet generelt.
Har Danmark virkelig råd til en ny velfærdsordning? Nogle gange er det ganske fornuftigt at tænke
”rigets almindelige tilstand” Ind i denne sammenhæng.
Ikke mindst med baggrund i, at 2 kvartals opgørelse af bruttonationalproduktet (BNP) viste det historisk
dyk i dansk BNP – faldt med 7,4% i 2. kvartal.
Det såkaldte råderum er mere eller mindre ”futtet” af. Dertil kommer, at Danmark under Corona krisen,
har lånt et trecifret antal milliarder til hjælpepakker, som skal betales tilbage. Der forestår en grøn
omstilling som bliver dyr.
Vi – og hele verden – er midt i en Corona krise, som sætter vort erhvervsliv på vågeblus og tillige vore
samhandelspartneres erhvervsliv samt ingen ved rigtig hvordan den krise udvikler sig.
Ifølge Danmarks Statistik vil gruppen af over 80-årige forventes at vokse med 150.000 personer i løbet
af de næste ti år, svarende til 58 pct. flere end i dag.
Gruppen af 65-79-årige forventes at vokse med 58.000 og dermed være 7 pct. større end i dag. Det vil
naturligt medføre øgede offentlige udgifter til pensioner, sundhedsudgifter og ældreområdet m.v.
At en statsminister i ramme alvor og uden forbindelse til de hårde realiteter i en sådan tid kan foreslå en
”Arne pension” på ca. kr. 13.500 om måneden er ganske enkelt totalt uansvarligt, og ikke engang helt
på månen, men helt på Mars! Jeg håber virkelig at bla. de borgerlige vender tommelen ned ad.
I den forbindelse ”faldt” jeg tilfældigvis over et opslag på Facebook, som tidl. statsminister Lars Løkke
Rasmussen har forfattet hvor han sætter spot på emnet:
“Nærmest sorgløst har vi fået fortalt, at milliarderne kan trille, uden at vi skal bekymre os synderligt. For vi
har en enormt solid offentlig økonomi, renten er lav, pengene skal jo først betales tilbage om mange år – det er
nærmest gratis, må man forstå. Løsagtigheden griber om sig. Vi har lige fået tal på den største økonomiske
tilbagegang siden indførelsen af det kvartalsvise nationalregnskab – tre gange større, end da finanskrisen var
værst. Alligevel diskuteres der nu pension helt adskilt fra realiteterne.” Citat Tidl. Statsminister Lars Løkke
Rasmussen.
Jeg kunne ikke være mere enig.
Statsministeren har bundet megen politisk kapital til at få vedtaget Arne pensionen og kunne sikkert
fristes til at tage et valg på det Hvis ikke hun får sin vilje. Fint med os i KD – vi er klar!

