Heidi Wang (I) budgetordførertale den 31. august 2017
(Det talte ord gælder)

Skattepolitik og socialpolitik vil fortsat være Liberal Alliances primære fokus, når vi
om lidt går til dette års budgetforhandlinger.
Erhvervspolitik
Vi arbejder støt og målrettet efter at barbere erhvervsafgifterne ned og sænke
dækningsafgiften. Vi vil gøre det meget nemmere at være erhvervsdrivende i
København. Vi vil fjerne de forhindringer, der nu gør det rigtig svært og dyrt at drive
en forretning i København. Vi dumper stadig på erhvervsbarometre – der er langt op
til førstepladsen. Vi skal helt op på rangstigen, når vi kigger på væksttal for
erhvervsklimaet. Vi skal ikke ligge og trække vod på bunden.
Den røde politik, der har været ført, har ingenlunde været ambitiøs nok. Vi insisterer
på, at københavnsk erhvervsliv skal have langt bedre betingelser, end det ser ud nu.
Et sted at starte er ved at luge ud i bureaukratiet og i alle gebyrerne, så vi gør det
langt mere attraktivt at have lyst til at etablere sig i København som
erhvervsdrivende.
Socialpolitik
På det socialpolitiske område skal vi hjælpe de allersvageste. Det er os
magtpålæggende at styrke vores velfærdssamfund, således at de, der ikke selv har
mulighed for at kunne, bliver grebet af vores velfærdsmodel. De, som har det svært i
livet, har vi en forpligtelse overfor. Dem skal vi hjælpe. Men det er så vigtigt, at vi
ikke taber borgere på gulvet på grund af et indviklet bureaukrati. Vi skal skære ned
på al skrankepaveriet. Vi skal gøre os effektive, tilgængelige og imødekommende. Vi
skal ikke gøre livet mere surt for folk, end det måske allerede er ved at hypnotisere

1

dem med paragraffer og embedsmandssprog. Vi må aldrig glemme, at vi er til for
borgerne, og at ”systemet” er til for dem. ”Systemet” er ikke til for ”systemets”
skyld!
Infrastruktur
Hvis København skal være en bedre by at færdes i, skal vi udvikle den og dermed
også infrastrukturen og trafiksikkerheden. Vi har et stort ønske om, at Nordre
Frihavnsgade får en meget fortjent eftersyn. Lige nu er den livsfarlig at færdes på.
Der sker masser af uheld og folk kommer til skade og er meget utrygge ved at
færdes på vejen. Det kan vi ikke være bekendt. Og selvfølgelig skal der gøres noget
ved det nu. Borgerne har givet udtryk for en løsningsmodel, og den bør vi i høj grad
lytte til, når vi skal arbejde videre med det.
Desuden ønsker Liberal Alliance at integrere den isolerede del af Østerbro ved at
etablere en stiforbindelse.

Ældre
Desuden ønsker vi, at vores ældre borgere skal have varmekøkkener på
plejehjemmene. De ældre skal have en så værdig alderdom som muligt. Alt hvad vi
kan gøre for at understøtte dem i et rart og trygt ophold på byens plejehjem, det
skal vi gøre. Ingen tvivl om det. Vi er dem taknemmelige for det liv, de har muliggjort
for os. Nu er det vores tur til at give tilbage.
Jeg ser frem til vigtige forhandlinger med jer alle de næste par uger.
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