
Grundlaget for regeringens overlevelse frem-
lægges på tirsdag. Statsministeren er klar
med planen for, hvordan økonomien skal
hænge sammen frem til 2020. Løsningen 
vil være et sammenkog af allerede kendte
reformudspil, men bag tallene gemmer sig
et dramatisk politisk spil, hvor Dansk Folke-
parti sætter hårdt mod hårdt, og hvor rege-
ringen har tiltænkt de radikale en nøgle-
rolle. Lykkes planen ikke, kan regeringen
meget vel vinke farvel til magten. 

D et er alvor, det, de hvisker om i
hjørnerne på Christiansborg i
disse uger. Det er mørklagt, alvor-

ligt og afgørelsens time for den borgerli-
ge regering, der efter næsten ti år ved
magten lægger kringlede strategier for,
hvordan magten – måske – kan genvin-
des.

»Det er sgu stort det her. Hvad der kom-
mer til at ske i april, bliver sindssygt afgø-
rende for, om vi bliver genvalgt«, siger en
konservativ.

»Det er den eneste mulighed, vi har, for
at vinde«, lyder det fra en Venstre-mini-
ster, mens en anden V-minister siger det
mere humoristisk:

»It’s the final countdown!«.
Det, der arbejdes med, er noget så tørt,

som hvordan Danmarks økonomi skal
hænge sammen de næste ti år. Planen
skal lægge rammerne for, om det er en af-
skaffelse af efterlønnen, forhøjet pensi-
onsalder eller mindre i SU der skal være
med til at sikre fremtidens velfærd. Men
det er langt fra den eneste grund til, at for-
handlingerne om den såkaldte 2020-plan
er interessant. Politisk danner planen
grundlaget for regeringens overlevelse.

I sin nytårstale gjorde statsminister
Lars Løkke Rasmussen (V) det for alvor
klart, at den økonomiske ansvarlighed
stod over alt. Efterlønnen skulle afskaffes.
Koste, hvad det koste vil. Siden er tonen
blevet mildere hos statsministeren, der
har fået mere end almindelig svært ved at
finde 90 mandater til den ide. Men tro-
værdigheden hænger stadig på den øko-
nomiske ansvarlighed. Så hvis ikke Løkke
kan skaffe flertal for den økonomiske po-
litik, kollapser VKO-samarbejdet, og den
eneste udvej er et valg. Og den udgang vil
være et meget ringe udgangspunkt for at
beholde Statsministeriet.

»Så er det helt sikkert, at vi ikke vinder
magten«, lyder analysen fra en regerings-
kilde. 

Seriøse sonderinger
For at undgå et kollaps har Dansk Folke-
parti og regeringen indledt seriøse son-
deringer om aftalen. Der er tale om indle-
dende forhandlinger, som normalt ville
foregå i Finansministeriet med pressen
som beskuer, men den slags risici er der
ikke råd til at løbe i disse forhandlinger,
som af regeringens top bliver kaldt »fuld-
stændig afgørende«. 

Når regeringen på tirsdag fremlægger
sit udspil til forhandling, vil parterne ger-
ne være ret sikre på, hvor man har hinan-
den, så forhandlingerne kan glide for-
holdsvis udramatisk. 

Derfor har den såkaldte firebande
brugt flere dage i statsministerens em-
bedsbolig på Marienborg på at kortlægge
strategien for forhandlingerne af 2020-
planen og den efterfølgende vækstplan.

De fire topministre statsminister Lars
Løkke Rasmussen (V), finansminister
Claus Hjort Frederiksen (V), justitsmini-
ster Lars Barfoed (K) og økonomi- og er-
hvervsminister Brian Mikkelsen (K) har
brugt både hele dage til at tale planerne
igennem samt har et par gange haft be-
søg af partitoppen fra Dansk Folkeparti
for at se hinanden an, når det gælder de
væsentligste knaster. Der er behov for, at
man er enige om grundlæggende præ-

misser og beregninger. 
»Vi har ikke råd til ikke at nå hinanden«,

lyder det. 
Efter sonderingerne føler regeringen

sig i øjeblikket ret overbevist om, at
Dansk Folkeparti vil være med til at lave
en aftale. Vurderingen er, at hvis det kom-
mer til et kollaps og dermed valg, vil
Dansk Folkeparti være stillet uden for ind-
flydelse, hvis Helle Thorning-Schmidt (S)
bliver statsminister. Dansk Folkeparti har
med andre ord ikke andre muligheder
end at forblive loyal over for blå blok. 

Helt så enkelt er det ikke hos Dansk Fol-
keparti. Ledelsen var for to uger siden i se-
riøse overvejelser om, hvorvidt det kunne
betale sig for støttepartiet at lægge ryg til
regeringens økonomiske planer. Regerin-
gens udspil rammer Dansk Folkepartis

kernevælgere, hvis efterlønnen afskaffes,
og folkepensionsalderen hæves hurtige-
re end i dag. Ingen tror dog på, at den mo-
del er politisk gangbar, men sikkert er
det: Dansk Folkeparti skal stadig lægge
ryg til upopulære beslutninger. 

Derfor vil Pia Kjærsgaard ikke give Løk-
ke lovning på, at bare fordi hun sætter sig
ved forhandlingsbordet, betyder det, at
hun er med i en aftale. 

I Dansk Folkeparti er man bekymret for,
hvor meget bordet fanger, hvis man først
giver grønt lys til forhandlingerne. Sær-
ligt i Venstre har man nemlig den opfat-
telse, at hvis først man har sat sig til for-
handlingsbordet, forlader man det ikke
igen. 

Det deler vandene i Dansk Folkeparti.
For mens partileder Pia Kjærsgaard har
den ’gentleman-opfattelse’, at man gør
det færdigt, man er begyndt på, er der an-
dre i partiet, der bestemt ikke mener, at
man skal spille sig det vigtige kort af hæn-
de.

Så selv om regeringen gerne vil tolke
stemningen som positiv, er den også van-
skelig, hvilket de konservatives finans-
ordfører, Mike Legarth, gav udtryk for
torsdag efter et ordførermøde hos finans-
ministeren om forhandlingerne.

»Det er uhyre vanskeligt og komplice-
ret. Alle skal strække sig til den absolut
yderste position, for at vi kan lave et fæl-
les, ansvarligt oplæg«, sagde han. 

For Dansk Folkeparti er prisen for at
indgå aftalen helt afgørende. 

For det første skal regeringens økono-
miske reformer gøres mindre brutale.
Der må højst være tale om en forringelse –
ikke en afskaffelse – af efterlønnen. Og
hvis folkepensionsalderen skal hæves,

skal det ske over en længere periode, end
regeringen ønsker, så folk har tid til at for-
berede sig. Det betyder færre penge i kas-
sen, og derfor må DF anvise alternative
måder at skaffe pengene på. Her er partiet
meget optaget af, at ikke-vestlige indvan-
drere skal arbejde lige så meget som dan-
skere. Det vil kunne give et større milli-
ardbeløb.

For det andet vil Dansk Folkeparti have
markante stramninger for, hvornår man
som udlænding skal kunne få sociale
ydelser i Danmark. Det er ikke noget, der
vil skæppe meget i kassen, men det er et
vigtigt politisk signal. Det handler om
det, partiet kalder »ret og rimelighed«.

Uenighed om stramninger
Diskussionen om optjeningsprincipper
for velfærd rammer lige ned i en uenig-
hed mellem regeringspartierne. I Venstre
er man positiv over for at stramme op for
ikke at være »til grin for sine egne penge«,
som en minister udtrykker det. 

På den anden side står de konservative.
Her har man højt og tydelig sagt, at
stramningerne skal være socialt ansvarli-
ge. Og det må ikke gøres vanskeligt for
virksomhederne at rekruttere højtud-
dannet arbejdskraft fra udlandet. Derfor
gjorde det særlig ondt på partiet, at
Dansk Arbejdsgiverforening gik ud med
en voldsom kritik af principperne. 

Men de konservative bekymringer fyl-
der ikke meget for Dansk Folkeparti. Her
har man gjort det klart, at prisen for at
deltage bliver høj. Også højere end sæd-
vanligt. For statsministeren spændte ben
for sig selv i forhandlingernes indleden-
de fase. 

For to uger siden ramte de spæde son-

deringer nemlig en mindre politisk be-
tonklods. Det skete, da regeringen lavede
en aftale med de EU-venlige partier om
den såkaldte europagt. 

Selv om pagten ikke har noget med for-
handlingerne at gøre, blev Dansk Folke-
parti rasende, fordi Løkke efter deres op-
fattelse gennemførte aftalen bag ryggen
på partiet. De har kaldt det en regulær
»svinestreg«.

Flere af partiets topfolk gik i medierne
og fastslog, at nu ville partiets betaling for
at deltage i de kommende forhandlinger
stige som straf.
Dansk Folkeparti
begyndte at spæn-
de ben for forhand-
linger om en bud-
getlov, forhandlin-
gerne om en kon-
kurrencepakke gik
i stå og forespørg-
selsdebatter blev
ændret. Regerin-
gen skulle ikke væ-
re i tvivl om, at par-
tiet var rasende. 

Da Pia Kjærs-
gaard efterfølgen-
de mødtes med
statsministeren på
Marienborg kunne
ingen være i tvivl
om, at DF-lederen var utilfreds, og efter-
følgende har regeringen løbende haft fø-
lere til Dansk Folkeparti for at tjekke par-
tilederens humør. I de vanskelige sonde-
ringer skal der ikke meget til at vælte læs-
set.

På højt niveau i VK-lejren er der dog fle-
re, som betragter DF’s vrede som rent spil

for galleriet. At regeringen mener noget
andet om EU end støttepartiet er vel-
kendt, og DF var underrettet, lyder argu-
mentet. Så når man i DF pludselig begyn-
der at tale om, at »prisen er højnet«, så er
det alene for at stille sig selv bedre i for-
handlingssituationen og for at signalere
hårdhed, er vurderingen.

Spillet om de radikale
Selv om forhandlingerne er fuld af be-
sværligheder, ser regeringen også strate-
giske muligheder i forløbet. 

De radikales leder, Margrethe Vestager,
er varm tilhænger af at fremrykke Vel-
færdsforliget, så pensionsalderen stiger
hurtigere til 67 år end i dag. Samtidig er
det en af partiets absolutte mærkesager
at afskaffe efterlønnen. De radikales bud-
skab har været til stor irritation for den
øvrige opposition, hvor Socialdemokra-
terne, SF og Enhedslisten har gjort en dyd
af at være lodret imod selvsamme sager.
Regeringen øjner en chance for at splitte
den røde blok og satser derfor stort på at
få de radikale med i en økonomisk aftale. 

Derfor præsenterer regeringen på tirs-
dag en 2020-plan udelukkende baseret
på økonomiske reformer. Udspillet vil in-
deholde regeringens kendte udspil til bå-
de en tilbagetrækningsreform, en reform
af SU-systemet og en førtidspension. Sam-
men med den genopretningspakke, som
regeringen vedtog sidste år, vil de tiltag
tilsammen bidrage med omkring 45 mia.
kroner i statskassen i 2020, hvilket ligger
tæt på det niveau, som underskuddet
ventes at blive, når analysen for den frem-
tidige økonomi også lægges frem på tirs-
dag.

Ved at lave et rent økonomisk udspil kli-
nisk renset for udlændingestramninger
eller anden politik, der går de radikale
imod, håber regeringen, at de radikale ik-
ke kan sige nej til en forhandling. For hvis
politikken er præcis, som Margrethe Vest-
ager har ønsket det, stiller det de radikale
i et dilemma. Vil de sige nej til en aftale af
hensyn til de fremtidige samarbejdspart-
nere i Socialdemokraterne og SF og der-
med skuffe radikale vælgere ved ikke at
lægge stemmer til radikale politik? Eller
vil de gå med i en aftale med regeringen
og dermed splitte den røde bloks økono-
miske politik? Går Helle Thorning ikke
med på modellen kan de radikale i yder-
ste konsekvens bringe hende i mindretal
efter et valg – og så ringer valgklokkerne
igen. 

Scenariet er ønsketænkning hos rege-
ringen, og reelt ved de, at der skal meget
til for at få de radikale med om bord. Mere
sandsynligt er det, at hverken Socialde-
mokraterne eller de radikale går med i en
endelig aftale, og regeringen vil derefter
tordne derudad med beskyldninger om
økonomisk uansvarlighed. 

Mandat nummer 90
Derefter vil de reelle forhandlinger be-
gynde og dermed også jagten på de 90
mandater. Meget tyder på, at regeringen
satser på at lave aftalen med Kristende-
mokraternes eneste repræsentant i Folke-
tinget, Per Ørum Jørgensen. Under fi-
nanslovsforhandlingerne viste Ørum Jør-
gensen sig forhandlingsvillig for små
summer, og sådan ser det også ud til at gå
denne gang. Kristendemokraterne har
krævet en familiekonto, hvor man som
lønmodtager spare en del af sin løn op for
at kunne holde orlov i maksimalt to gan-
ge seks måneder i løbet af sit arbejdsliv. Til
gengæld skal man gå senere på pension. 

Ørum har haft møder med blandt an-
dre Brian Mikkelsen, undervisningsmini-
ster Troels Lund Poulsen og løbende sam-
taler med DF’s Kristian Thulesen Dahl, og
alt tyder på, at Per Ørum kan blive en del
af aftalen. 

Lidt anderledes ser det ud med Liberal
Alliance. Det sidste parti i den borgerlige
blok har tidligere stillet sig på tværs i for-
handlinger for at holde deres mærkesa-
ger rene og ikke blive fanget i regeringens
politik. I Liberal Alliance vil man sådan set
godt lave en aftale, men man kræver klare
indrømmelser og ved, at det kan være
svært, når Kristendemokraterne ikke stil-
ler store krav for at lægge mandat til for-
handlingerne. Når mandatet er på plads,
håber regeringen at kunne lukke de før-
ste »sure« forhandlinger og så begynde 
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Det er uhyre
vanskeligt og
kompliceret. 
Alle skal 
strække sig 
til den absolut
yderste posi-
tion, for at vi
kan lave et 
fælles, ansvar-
ligt oplæg 
Mike Legarth
(K)
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Jo længere væk en aftale kommer fra en to-
tal afskaffelse af efterlønnen, desto værre
for Lars Løkke, der satte al sin politiske pre-
stige ind, da han i sin nytårstale forsøgte at
overbevise danskerne om, at der overhovedet
ikke er råd til efterlønnen.

Forudsætningen for at 2020-planen hænger
sammen økonomisk, da afskaffelse af efter-
lønnen først for alvor giver penge efter 2020.

Har ikke noget imod, at det vil fremstå som
en stramning af udlændingepolitikken. Hav-
de håbet, at det ville give flere penge.

Det handler først og fremmest om at få gjort
de højtravende økonomiske planen konkrete
og forståelige for vælgerne. Og samtidig er
det en naturlig forlængelse af regeringens
Vækstforum, hvori Løkke har investeret stor
personlig prestige.

Den samlede pakke må ikke blive for uspise-
lig for de afgørende midtervælgere. Det må
ikke fremstå som endnu en samling nedskæ-
ringer.

Lars Barfoed har desperat brug for en kon-
kret konservativ sejr at vise frem for vælger-
ne. Afskaffelsen af efterlønnen har været en
mærkesag i hele den tid, partiet har siddet i
regering.

Er helt afgørende for, at partiet skal kunne
gøre sig forhåbning om at skabe råderum til
yderligere skattelettelser på denne side af
2020.

Har gjort det klart, at det ikke må ramme
virksomhedernes evne til at rekruttere højt-
uddannet arbejdskraft. Og det skal fremstå
som socialt ansvarligt og ikke som alt for
voldsom en stramning af udlændingepolitik-
ken.

Helt afgørende for de konservative, der kæm-
per for at få en skattelettelse for de små og
mellemstore virksomheder med. Partiet har
brug for at få skærpet sin erhvervsvenlige
profil.

Det handler om at få maksimalt tryk på de
økonomiske reformer, så de få vælgere, der
er tilbage, kan se, at partiet kan levere resul-
tater. Det skal også hente frafaldne vælgere
tilbage fra Liberal Alliance.

Pia Kjærsgaard har klart sagt, hun ikke vil ac-
ceptere en afskaffelse, så den endelige aftale
er nødt til kun at forringe ordningen.

Har tidligere været meget stærkt imod at rø-
re ved folkepensionen, så en accept vil kunne
tolkes som et løftebrud. Erkender samtidig,
at det vil være meget svært at finde penge
nok, hvis aftalen ikke fremrykkes.

Har erkendt, at der ikke vil være så mange
penge som håbet, men det er først og frem-
mest signalværdien, man er optaget af. Vil
presse regeringen til ikke at være »duks« ift.
EU og dermed gå længere i stramninger, end
embedsmændene umiddelbart vurderer,
man kan.

Mindre vigtigt. Hvis man imødekommer rege-
ringen her, vil man kræve sig godt betalt an-
dre steder.

De centrale økonomiske reformer er direkte
modstrid med kernevælgernes egne interes-
ser. Særligt ift. den hurtige indfasning, hvor
partiet har lovet folk tid til at forberede sig.
En stor gruppe af partiets vælgere og bag-
land er også stærke modstandere af at af-
skaffe efterlønnen.

Lars Løkke Rasmussen, Lars Barfoed og Pia Kjærsgaard har hver sin indgang 
til udformningen af 2020-planen

Tegning: Roald Als

The final countdown
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Det er en bunden 
opgave, statsminister
Lars Løkke indkalder til
på tirsdag. De partier,
der vil være med, skal
være parat til skaffe de
penge, han har krævet.

D et er næsten, som om statsmini-
ster Lars Løkke Rasmussen (V) vil
prøve at genskabe magien fra sin

nytårstale. Det var dengang i januar, hvor
Venstre oplevede et kraftigt – om end
kortvarigt – opsving i meningsmålinger-
ne. Interviewet foregår ved skrivebordet
med ansigtet i de samme alvorlige folder,
og det er den samme intense, fokuserede
stemmeføring, han har fundet frem til at
forklare, hvorfor han ser de næste ugers
politiske forhandlinger som »den store
test«.

Han begynder med at slå fast, at vi har
set det værste af den økonomiske krise,
og at stormen er passeret. Det er dog lige
før, man ikke kan høre, hvad Lars Løkke si-
ger, fordi forårets heftigste storm hærger
København og lyder særlig voldsom her
på statsministerens kontor.

»Jeg sagde lige, at stormen var løjet af,
men det er altså den økonomiske«, griner
han.

Men ellers er der ikke så meget at grine
af. Når han sammen med den konservati-
ve leder, Lars Barfoed, på tirsdag præsen-
terer regeringens plan ’Reformpakken
2020’, bliver det alvor. Det er Danmarks
langsigtede budget frem mod 2020.

»Jeg vil bruge betegnelsen ’den store
test’ om det, der skal ske de kommende
uger. Det er både den store test i Folketin-
get, og det er sådan set også Danmarks
store test. Det er nu, de ansvarlige partier
og kræfter skal frem og træde i karakter
og tage medansvaret for at få truffet de
svære, men helt nødvendige reformbe-
slutninger, der kan sikre velfærden i det
her samfund 10 år frem«, siger Lars Løkke
Rasmussen, der gør meget ud af at under-
strege, at det er et kontant budget, der
skal lægges.

»Når jeg taler om et kontant budget, så
er det, fordi de elementer, der skal indgå i
det her budget, skal være kontante i or-
dets dobbelttydige forstand. Det skal væ-
re rigtige penge, man kan regne med, og
de skal være til at tage og føle på«.

Så er der ikke noget med fremskrivninger
og dynamiske effekter?

»Det er ikke et budget, der hverken kan
hvile på, at man planlægger med et over-
træk, eller at man baserer betalingen af
morgendagens regninger på et håb for
næste uge. Det er nødt til at være rigtige
beslutninger med en rigtig effekt«. 

I første omgang skal regeringen have
både Socialdemokraterne og de radikale

med til forhandlingsbordet. De er med i
en række politiske aftaler, som regerin-
gen gerne vil ændre. Her har flere gættet
på, at statsministeren vil forsøge at splitte
oppositionen, fordi de radikale også er til-
hængere af at ændre aftalerne.

»Første fase er ’Reformpakken 2020’,
som vi fremlægger på tirsdag. Det er rela-
tivt enkelt, men vigtigt. Det er få beslut-
ninger, der skal tages, for at det hænger
sammen. Når vi har fundet en løsning på
det, kan vi i princippet sove roligt om nat-
ten, hvad enten vi er husejere eller politi-
kere, for så har vi styr på velfærdssamfun-
det Danmark. 

Når det er gjort, har vi et solidt afsæt for
at lave en vækstplan med en række ind-
satser. Pointen er bare, at uanset hvor me-
get vi laver dér, og hvor dygtige vi er, opfyl-
der det ikke det første formål«.

Laver I så smal en forhandling i første om-
gang, fordi I gerne vil have de radikale med?

»Den appel om politisk ansvarlighed,
jeg rejser her, er rettet mod alle. Og den er
selvfølgelig i særlig grad rettet mod de
partier, der tilbage i 2006 lavede en god
aftale, der nu bare er brug for at gøre end-
nu bedre. Jeg har ikke noget ønske om, at
folkepensionsalderen skal stige ud over
det, der allerede er aftalt, men vi har et
nødvendighedens ønske om, at det skal
ske noget før, koblet med et ønske om, at
vi faser efterlønnen ud. De partier, der har
den aftale til fælles, er selvfølgelig i særlig
grad dem, jeg appellerer til. Det er de radi-
kale, men det også Socialdemokratiet, og
det er også Dansk Folkeparti«

Hvad sker der, hvis I ikke kan blive enige?
»Ja, så kan vi ikke løse opgaven. Og hvis

ikke vi kan løse opgaven, er vi ikke i stand
til at lave et langsigtet budget, der sikrer
velfærden i det her samfund. Og så har
man heller ikke noget solidt grundlag,
når man skal lave sin vækstplan, som
handler om at komme endnu hurtigere
ud af krisen«.

Så kan du vel heller ikke komme uden om
at udskrive valg, hvis ikke du kan få flertal
for det budget?

»Jeg tror ikke, jeg er den eneste i verden,
der ønsker, at det her samfund også skal
hænge sammen i morgen og i overmor-
gen. Det kræver bare, at der er nogle be-
slutninger, der bliver truffet, og jeg vil ik-
ke sidde og foruddiskontere en situation,
hvor de ikke kan træffes. Men det er klart,
at hvis de ikke kan træffes, er der en ny si-
tuation«.

Dansk Folkepartis pris
Lars Løkke understreger, at tingene skal
tages i den rigtige rækkefølge. Han taler
om adskilte rum. I det første rum ligger
reformen og 2020-budgettet. Det udgør
en væsentlig udfordring for Dansk Folke-
parti. For den betaling, partiet forlanger,
ligger eksempelvis i at stramme reglerne
for, hvordan udlændinge optjener ret til
sociale ydelser. Samtidig har de gjort det
klart, at de ikke vil acceptere reformpak-
kens totale afskaffelse af efterlønnen.

Når du skitserer den rækkefølge, betyder
det så, at I skal være helt færdige med re-
formpakken, før I kan åbne døren op til de
næste forhandlinger?

»Ja, det betyder, at der skal kunne sæt-
tes to streger under et regnestykke, der
hænger sammen med sikre beslutnin-
ger«.

I skal jo først forhandle optjeningsprincip-
per efterfølgende. Kan man betinge sig, at
man får nogle indrømmelser her, før man vil
være med til at sætte de to streger?

»Nu er vi langt inde i et forhandlings-
forløb. Jeg synes bare, det er helt afgøren-
de at få skilt de her ting ad. Der er nogle
grundlæggende regnestykker, der skal
hænge sammen, hvis vi skal skabe vished
for, at velfærdssamfundet kan vedligehol-
des«.

Men det er vel ikke urealistisk, at Dansk
Folkeparti vil betinge sig at få noget, for at
de vil lege med?

»Det afgørende er, at opgaven bliver
løst. Og opgaven er defineret som løst,
når man kan sætte to streger under et reg-
nestykke, der viser, at vi har fundet de
penge de næste ti år, der skal til, for at vi
kan fastholde det her samfund. Og fundet
vil ikke sige, at man har en drøm om, at
hvis man gør dette og hint, så falder de
ned fra himlen på et senere tidspunkt.
Den slags drømme synes jeg bestemt
man skal have. Man kan bare ikke bruge
det til at betale morgendagens regnin-
ger«.

40 års modellen
Dansk Folkeparti har foreslået en model,
hvor man skal have været 40 år på arbejds-
markedet for at få efterløn i stedet for at af-
skaffe den. Hvad synes du om den model?

»Først og fremmest vil jeg gerne kvitte-
re for, at Dansk Folkeparti har sendt det
signal, at man er parat til at forhandle.
Det bekræfter for mig den ansvarlighed,
der karakteriserer Dansk Folkeparti. Jeg
ved godt, regeringen er en mindretalsre-
gering. Vi har lagt et forslag frem, og det
bedste i hele verden ville være, at der var
et flertal, der bare sagde ’den køber vi’.
Men så god er verden ikke«.

Hvad synes du om den model med de 40
år?

»Det har jeg slet ikke nogen forudsæt-
ninger for at mene noget om endnu. Jeg
lægger en reformpakke frem, som set
med regeringens øjne er den rigtige løs-
ning. Så indbyder vi til forhandlinger
med de partier, der i 2006 lavede en afta-
le. Der noterer jeg så med tilfredshed, at
Dansk Folkeparti har tilkendegivet, at de
gerne vil ind og drøfte det seriøst. Det hå-
ber jeg vil tjene som et eksempel for både
Det Radikale Venstre og Socialdemokrati-
et«.

Kan du leve med mindre end en afskaffel-
se af efterlønnen?

»Vi foreslår en tilbagetrækningsre-
form, hvor en udfasning af efterlønnen er
en central del. Det er et forslag, som bidra-
ger markant til at løse den udfordring, vi
har. Den her opgave er løst, når man kan
sætte to streger under et regnestykke,
som viser, at man har truffet nogle beslut-
ninger, som sikrer, man har de penge og
de hænder, der skal bruges, for at velfær-
den er sikret de næste ti år«, siger Lars Løk-
ke Rasmussen.
mads.brandstrup@pol.dk
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FOKUSERET. Både 
statsministerens alvorstone
og opsætningen ved skrive-
bordet minder om nytårstalen,
hvor Lars Løkke oplevede
kortvarigt at få fremgang. 
Foto: Finn Frandsen

Opgaven er 
defineret som
løst, når man
kan sætte to
streger under et
regnestykke,
der viser, at vi
har fundet de
penge de næste
ti år, der skal til.

»de søde«, som statsministeren udtrykker
det. For når først Dansk Folkeparti har
lagt ryg til alle ubehagelighederne, er det
regeringens plan at fremlægge den mere
positive vækstplan, som særligt de kon-
servative har store interesser i. Derfor ma-
ser Brian Mikkelsen og Lars Barfoed også
på for at få så mange af anbefalingerne fra
regeringens Vækstforum med i forhand-
lingerne. Et vækstudspil med fokus på er-
hvervslivet er guf for de konservative, der
kæmper med meningsmålinger, der fort-
sat spår partiet en halvering i forhold til
sidste valg. Enden på forhandlingerne
skal derfor være et godt valgoplæg.

De konservative ved altså godt, hvad de
vil have.

Sikre penge
Derimod er det fortsat uklart, hvad der
præcis skal få Dansk Folkeparti til at gå
med til at vedtage en økonomisk plan. En
mulighed er, at statsministeren giver sig
på efterlønnen. Det, der var anlagt til at
være det vigtigste budskab i nytårstalen,
kan let vise sig ikke at være så vigtigt, når
blokkens sammenhold er på spil, og Løk-
ke har tydeligt signaleret, at han er leder
af en mindretalsregering, der ikke kom-
promisløst kan få sin politik igennem. Ef-
terlønnen bliver nok ændret et smule,
men det vil være Dansk Folkepartis sejr,
hvis den ikke afskaffes. 

Derudover har Pia Kjærsgaard og co.
gjort det klart, at de vil have indført og
strammet optjeningsprincipperne for
velfærd, så det bliver sværere for især ud-
lændinge at få adgang til danske vel-
færdsydelser. Ende-
lig venter støtte-
partiet på en analy-
se, der inden for et
par uger vil vise,
hvor meget ind-
vandringen koster
det danske sam-
fund. Heraf vil man
kunne konkludere,
hvor meget staten
kan tjene, hvis udlændinge arbejder lige
så meget som danskere. Dansk Folkeparti
forventer, der kan findes en del kroner på
den konto, men statsministeren er ikke
synderligt begejstret. Indtægterne ved
den slags fremskrivninger er usikre, og
han har understreget, at kun »sikre« pen-
ge kan være med i det regnestykke, som
skal få økonomien i 2020 til at hænge
sammen. 

Derimod er Venstre helt klar til at se på
optjeningsprincipperne og vil glæde
Dansk Folkeparti ved f.eks. at opdele ydel-
ser i grundbeløb og tillæg, som ikke kan
tages med til udlandet. Dermed vil mulig-
heden for at tage sine sygedagpenge eller
førtidspension med til udlandet blive en
dårlig forretning. En anden ide fra Ven-
stre er at fastsætte tillæggets størrelse ef-
ter leveomkostningerne i det land, man
rejser til. Man kommer langt for danske
kroner i Thailand, og derfor behøver ydel-
sen måske ikke være så høj. 

Valg-muligheder
Men alle ønskerne bliver ikke til noget,
hvis uenighederne er for store. Mellem re-
geringen og Dansk Folkeparti foregår sta-
dig et pokerspil, så ingen er helt sikre på,
hvor de har hinanden. 

Ender forløbet med en aftale, har Lars
Løkke Rasmussen to muligheder på hån-
den. Han kan bruge enigheden og op-
mærksomheden fra forløbet til at udskri-
ve valg. Løsningen er fundet, nu må væl-
gerne tage stilling til, om de vil have den,
kan det lyde fra statsministeren. En an-
den mulighed er at vente. Det vil få løsnin-
gen til at bundfælde sig hos danskerne,
og mens sommeren går, forbedres økono-
mien og ledighedstallene med stor sik-
kerhed. Dagsorden vil være mere positiv,
og de konservative vil få mere tid til at
komme sig over nedturen. Mulighederne
er åbne, og meget vil afhænge af, hvordan
forhandlingerne går, og om meningsmå-
lingerne stiller blokkene mere lige over
for hinanden. 

I denne weekend mødes firebanden
igen for at lægge sidste hånd på udspille-
ne og strategien. 

Slutspillet om regeringens overlevelse
er i gang. Det er the final countdown. 
mette.ostergaard@pol.dk

Det er den
eneste mulig-
hed, vi har, for 
at vinde 
Anonym 
V-minister

Hvad er 2020-planen?
Regeringens økonomiske 2020-plan er
planen for, hvordan dansk økonomi hæn-
ger sammen i år 2020. Man har i dansk
politik længe lavet langsigtede økonomi-
ske planer, så retningslinjerne var klare
uanset regeringens farve. Regeringen og
Dansk Folkeparti vedtog sidste år en gen-
opretningspakke, der skulle få økonomi-
en til at hænge sammen frem mod 2015.
Nu kommer så planen frem mod 2020,
som giver særlige udfordringer. Dels på
grund af den økonomiske nedtur, men
særligt fordi store årgange går på pen-
sion, mens små årgange skal overtage på
arbejdsmarkedet. Der kommer derfor til
at mangle hænder og skatteindtægter i
fremtiden.

Hvorfor er den vigtig?
Planen er vigtig af to årsager. For det før-
ste, fordi den lægger rammerne for, hvor-
dan økonomien i en velfærdsstat kan
hænge sammen.

For det andet er planen helt afgørende
politisk. Lars Løkke har bygget hele sin
troværdighed op på økonomisk ansvar-
lighed. Det er derfor helt afgørende for re-
geringen, at den forhandler en plan på
plads. Mislykkes det, falder hele til Løkkes
økonomiske projekt på gulvet og splitter
den borgerlige blok. Det vil være et eks-
tremt dårligt grundlag for Løkke at gå til
valg på.

Hvem skal forhandle?
Regeringen vil indbyde alle partier, men
ingen regner med, at Socialdemokrater-
ne, SF og Enhedslisten kan være med i en
aftale. De har deres egne bud på økonomi-
ske løsninger, som går stik mod regerin-
gens ønsker. De radikale ønsker ligesom
regeringen efterlønnen afskaffet og kan
derfor være med i en del af forhandlinger-
ne. 

Det primære forløb foregår mellem re-
geringen og Dansk Folkeparti, som til
sammen kun har 89 mandater. Det sidste
mandat finder regeringen hos enten Li-
beral Alliance eller Kristendemokraterne.
Liberal Alliance har tidligere stået meget
hårdt på deres krav i forhandlinger, hvor-
imod Per Ørum fra Kristendemokraterne
har vist sig mere forhandlingsvillig.

Hvad er i spil?
Nøgleelementerne er regeringens tilba-
getrækningsreform, der indebærer en af-
skaffelse af efterlønnen og en forhøjelse
af pensionsalderen. Derudover er optje-
ningsprincipper for velfærd en del af for-
handlingerne, ligesom vækstinitiativer
og forslag fra regeringens Vækstforum
indgår i forhandlingerne. Derudover vil
regeringens ønsker om reformer af SU’en
og førtidspensionen indgå i forhandlin-
gerne.

Kan planen være anledning til at 
udskrive valg?
Hvis forhandlingerne bryder sammen, vil
Løkke højst sandsynligt udskrive valg, for-
di der ikke er opbakning til den økonomi-
ske politik. Får man en aftale på plads, er
der to mulige scenarier. Enten kan Løkke
bruge planen som en platform til at ud-
skrive valg på, fordi han med planen viser,
at han har en løsning på de økonomiske
udfordringer. Meningsmålingerne taler
dog fortsat imod et forårsvalg. Derfor kan
regeringen også vælge at holde et efter-
årsvalg. Det giver mulighed for at kigge
mere positivt fremad. Den økonomiske
løsning er fundet, og økonomien og le-
dighedstallene kan nå at blive bedre in-
den et efterårsvalg. 

Der er blandt Venstre og Konservatives
strateger uenighed om den bedste løs-
ning, og meget afhænger af, hvor godt
forhandlingsforløbet glider, og om me-
ningsmålingerne bliver mere gunstige. 

Spørgsmål og
svar om 2020

Jeg tror ikke, jeg er den eneste i verden, 
der ønsker, at det her samfund også skal
hænge sammen i morgen og i overmorgen!


