
 
 

Udtalelse vedtaget på HK Hovedstadens repræsentantskabsgeneralforsamling den 6. april 2017 

 

Udvikling og velfærd i Danmark skal ske ved fornuftige investeringer i en velfungerende og moderniseret 

offentlig sektor 

Regeringen sigter efter en fortsat lav vækst i den offentlige sektor. I realiteten bliver det minusvækst, når 

man regner den demografiske udvikling med. Det betyder, at besparelserne i den offentlige sektor 

fortsætter – selvom stort set alle anerkender, at den danske økonomi er både sund og robust. 

Regeringen ønsker lav vækst, fordi den vil give plads og råd til skattelettelser. Regningen herfor bliver sendt 

videre til dem, der har mindst i forvejen, til dem, der har sværest ved at klare sig selv – og til deres børn.  

Regeringen ønsker også at fremrykke tidspunktet for, hvornår forhøjelsen af pensionsalderen skal træde i 

kraft. Det vil øge arbejdsudbuddet og derfor lægge et pres på lønningerne. 

Endvidere har regeringen indført kontanthjælpsloft og andre forringelser af kontanthjælpen. 62.000 børn  

er også blevet ramt af disse forringelser. 

Skal vi skabe en udvikling, hvor Danmark også fremover hører til de bedste lande i verden, hvad angår 

velstand og velfærd, skal vi udvikle og investere i den offentlige sektor. Vi skal investere i at have de rigtige 

kompetencer. Vi skal have gode fritidsinstitutioner for børn og unge. Vi skal have et finmasket socialt 

sikkerhedsnet. Vi skal have et velfungerende og udbygget sundhedsvæsen. Vi skal give en værdig 

tilbagetrækning til mennesker, der har slidt i årevis på arbejdsmarkedet. Vi skal tilbyde ordentlig pleje af de 

ældre. Og ikke mindst skal vi have et velfungerende arbejdsmarked. Alt dette er forudsætningen for fortsat 

udvikling og velfærd. 

Vi har stærke forventninger til, at en ny socialdemokratisk ledet regering gør op med de 

velfærdsforringelser, som den nuværende regering vælter ned over os, og investerer sig til udvikling og 

velfærd i Danmark. 

Vi opfordrer alle til at deltage i Velfærdsalliancens landsdækkende demonstrationer mod regionale og 

kommunale millionbesparelser og for mere velfærd den 10. maj. 

 

HK Hovedstaden, København, den 6. april 2017. 


