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Statsministeriet, var det derfor med en anden tilgang til opgaven:
”Jeg har i denne omgang som statsminister
valgt at gribe tingene lidt anderledes an. Jeg sidder ikke på kontoret og får papirer ind på skrivebordet. Jeg insisterer mere på at møde Danmark
ude i virkeligheden. Jeg lader mig inspirere af besøg på virksomheder, og jeg inviterer vidt forskellige mennesker til en løbetur på Marienborg. Ét
er at løbe, men det er jo bare en undskyldning for
samtaler med folk fra den kunstneriske verden, erhvervsorganisationer, fagbevægelsen, iværksættere, NGO’ere og mange andre. Jeg holder døren
åben for folk, der har deres afsæt i det virkelige liv
og som gør og mener noget, der er brugbart for at
holde væksten på et højt niveau,” siger Lars Løkke
Rasmussen.
Han vil gerne ”provokeres og udfordres” med
skæve idéer. Inspiration og rådgivning af de politiske beslutningstagere er sat i system i form af et
Iværksætterpanel, et Digitaliseringspanel og det
meget omtalte Disruptionråd. Men også trepartsforhandlinger og et særligt universitetsudvalg, der
skal geare universiteterne til at blive mere orienteret mod arbejdsmarkedet, skal vise vejen for regeringens vej mod mere vækst.

E

N JOBREFORM. Det skal
være nemmere og billigere at drive virksomhed. En strategi
for vækst gennem deleøkonomi og digitalisering. Og
endnu flere udflytninger af statslige arbejdspladser.
Det er blot nogle af de initiativer, der er klar i
værktøjskassen, som regeringen vil bringe i spil
i efteråret. Målet er at skabe endnu mere vækst i
dansk økonomi.
”Nu er udgangspunktet jo heldigvis positivt: Der
er vækst i Danmark. Så den politiske udfordring består i at give væksten flyvehøjde og -længde,” indleder Venstres formand, statsminister Lars Løkke
Rasmussen.
HAN VAR STATSMINISTER i første omgang fra 200911. Det var, mens Danmark og resten af verden stadig var i dyb økonomisk krise. Vækst var noget,
man kun turde drømme om. Dansk økonomi var
langt fra den positive virkelighed, der udspandt sig
tidligere i nullerne – og som nu er en realitet igen.
Da han efter valget i 2015 på ny satte sig til rette i
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HELT CENTRALT i Lars Løkke Rasmussens vision
for øget vækst står uddannelsesområdet, som der i
fremtiden skal satses helt anderledes stærkt på:
”Det handler grundlæggende om, at de unge
får uddannet sig. Det handler om livslang læring. I
fremtiden vil vi se et endnu større behov for at blive
opkvalificeret gennem arbejdslivet, hvis både den
enkelte og virksomhederne skal hænge på,” siger
han.
Forudsætningen for væksten starter faktisk allerede i de mindste skoleklasser. Statsministerens
”hovedbekymring” for væksten i samfundet knytter sig til, at 50.000 unge endnu syv år efter deres
skolegang hverken har et svendebrev eller en studenterhue:
”Vi risikerer på længere sigt at tabe en ressource, som vi ikke har råd til at miste,” fremhæver han.
LARS LØKKE RASMUSSEN peger på ”den meget ambitiøse målsætning” i regeringens 2025-plan: At Danmark skal opleve en velstandsstigning på 80 mia.
kr. ud over det, der så at sige kommer af sig selv. De
politiske værktøjer til at komme i mål handler om
at få endnu flere af danskerne tidligere ind på arbejdsmarkedet, og at de bliver der noget længere.
Samtidig skal den gennemsnitlige arbejdstid øges,

og så skal erhvervslivet havde bedre adgang til
international rekruttering.

Alle siger, at økonomien har det godt, og at
alle lamper lyser grønt. Hvorfor er det så
vigtigt at sikre endnu mere vækst i dansk
økonomi?
”Det er i virkeligheden en meget simpel ligning:
Vækst er en forudsætning for velstand, og velstand er en forudsætning for velfærd. Det er
ikke pengene i sig selv, som betyder noget, men
hvad vi kan gøre med pengene,” understreger
statsministeren.
Han peger på nødvendigheden af både privat og kollektiv velstand:
”Vi danskere kan godt lide det billede af os
selv, at vi er langt fremme i bussen. Vi vil gerne på ferier, vi vil gerne have en ordentlig bil
i carporten, vi vil gerne have det nyeste it-udstyr, og vi vil gerne hjælpe vores børn godt på
vej. Forudsætningen for det hele er velstand og
velfærd. Det får vi kun, hvis vi har vækst,” siger
Lars Løkke Rasmussen.

”

Det er i virkeligheden
en meget simpel ligning:
Vækst er en forudsætning
for velstand, og velstand er
en forudsætning for velfærd.
Lars Løkke Rasmussen

HAN NÆVNER UDVIKLINGEN af life science-området som et konkret eksempel på nødvendigheden af vækst, og han insisterer på, at vi som samfund kigger både hen over Sundet og ned over
grænsen til henholdsvis Sverige og Tyskland:
”Vi skal have en standard herhjemme, som
kan matche det, der foregår omkring os. Helt
ultimativt: Hvis der om ti år opfindes en ny
kræftmedicin, som sikkert er dyr, og som bliver
taget i brug på Karolinska-hospitalet i Stockholm, eller hvor ved jeg, så har danske patienter en naturlig forventning om, at dén medicin
skal vi også have i Danmark. Det kræver både,
at vi som samfund har ressourcer til det, og at
vi giver industrien de bedste rammevilkår for
at forske og udvikle,” påpeger statsministeren.
Han vil ikke begive sig ud i forudsigelser om
hvilke sektorer, dansk erhvervsliv skal satse på
i et vækstperspektiv. I flæng nævner han cleantech, medico, fødevarer, grøn teknologi, life
science og sikkerhed:
”På blandt andre disse felter har vi et
stærkt og naturligt afsæt. Men den præcise aftapning af det synes jeg, at vi politikere skal
holde os fra. Vi skal sørge for at understøtte en
erhvervs-, forsknings- og uddannelsespolitik,
så erhvervslivet selv kan omsætte idéer til forretning.” O
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