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NYHEDSBREV: November 2017 

 

 

 

 

 

Velkommen til mit nyhedsbrev. Her kan I læse om mit arbejde i Folketinget og om den 

nuværende politiske situation. Nyhedsbrevet giver et indblik i, hvad vi i Venstre og VLAK-

regeringen arbejder på for at sikre den danske velfærd. Sidst i nyhedsbrevet fortæller jeg også 

lidt om mine træffetid til efteråret i Sorø og min deltagelse i TV Østs dækning af 

kommunalvalget.  

 

Jeg håber, I nyder mit nyhedsbrev. God fornøjelse. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Det nye Folketingsår er skudt godt i gang! Men allerede inden da havde vi længe været i gang med 

forhandlingerne. Det har f.eks. været forhandlinger om bilafgifter og sort arbejde og nu Erhvervs- og 

Iværksætterpakken samt Jobreformen II. Det vil jeg uddybe senere i nyhedsbrevet.   

 

Vi er slet ikke i tvivl: Det går godt i Danmark. Der er blevet skabt over 100.000 private arbejdspladser 

siden folketingsvalget. Vi har det laveste antal på offentlig forsørgelse i 10 år. Antallet af 

kontanthjælpsmodtagere er faldet med godt 13.000 på bare ét år.  Så det er sandt, når vi siger, at det 

går rigtigt godt. Nu arbejder regeringen for, at det bliver ved med at gå godt. Som Statsministeren sagde: 

"Vi har givet opsvinget flyvehøjde. Nu skal vi give det flyvelængde."  

 

Flyvelængden har vi allerede arbejdet på længe. Jeg har haft mange lovforslag på skatteområdet i dette 

folketingsår f.eks. skattereformen, omlægning af bilafgifter, osv. Det er ændringer, der vedrører os alle - 

særligt folk uden for storbyerne. 
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Der er sket meget siden mit sidste nyhedsbrev. Læs med nedenfor, hvis I vil vide mere om den politiske 

situation og regeringens indsats for Danmark.   

 

 

 

 

 

Lavere bilafgifter 

Nu får flere danskere råd til den bil, de ønsker sig 

 

Regeringen og Dansk Folkeparti har aftalt at sænke registreringsafgiften på biler i Danmark. Aftalen 

betyder blandt andet, at den lave afgiftssats sænkes fra 105% til 85%. Fremover vil 90% af alle nye biler 

falde i pris på grund af den lavere afgiftssats. 

 

Vi ved, at bilen er en nødvendighed for mange danskere. Jeg håber, at mange danskere nu får råd til en 

bedre og mere sikker bil. Det er især mellemklasse- og de lidt større familiebiler, som får en sænkning af 

registreringsafgiften. 

 

Som en del af bilaftalen har vi også fået taksterne ned på Storebælt. Det glæder mig meget, da det vil 

betyde, at det er lettere at finde job på tværs af bæltet. Det er godt for sammenhængskraften i vores del 

af landet. 

 

Læs mere om den nye aftale her.  

 

 

 

 

 

JobReform II 

Skattelettelser for halvdelen af Danmark 

 

Det skal kunne betale sig at arbejde - det er vi gået til valg på i Venstre. Det er hovedformålet ved 

JobReformen II, som er regeringens nye skatteudspil.  

 

Det skal kunne betale sig at arbejde. Det er også et spørgsmål om rimelighed. Det er ikke rimeligt at få 

det samme for at gå derhjemme som for at stå op og gå på arbejde. Vi håber, at flere vil få en interesse i 

at få et arbejde. Når man har et arbejde får man også en rolle i samfundet, og man bliver en god 

rollemodel for sine børn. 

 

I det nye skatteudspil får 2,5 mio. danskere en lavere skattebetaling. Vi vil sænke skatten for de 

lavestlønnede i samfundet. Det skaber en større økonomisk gevinst ved at komme i arbejde. Samtidigt 

forhøjes og fjernes loftet over beskæftigelsesfradraget, så man får lyst til at yde en ekstra indsats.  
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Læs mere om det nye skatteudspil her.  

 

 

 

 

Finanslov 2018 

Et trygt og sammenhængende Danmark 

 

I slutningen af august fremlagde regeringen sit forslag til finansloven 2018. Det er et udspil, som skal 

gøre det trygt at være dansker og skabe større balance i samfundet.  

 

Med udspillet vil vi investere i velfærd og infrastruktur. Vi lægger 2,6 mia. kr. til side til kernevelfærd, 

herunder sundheds- og ældreområdet. Dertil vil vi styrke infrastrukturen med ca. 410 mio. kr., som skal 

skabe bedre vilkår for bilister i hele Danmark.  

 

Vi vil gøre Danmark mere trygt. Politiet skal have adgang til de ressourcer, de behøver. Og vi skal give 

strengere straffe for grov vold og indbrud.    

 

Derudover skal skattevæsenet styrkes. Det er afgørende for det danske samfund, at vi kan have tillid til 

skattevæsenet. Derfor afsætter vi nogle ekstra penge til, at de kan varetage deres opgaver på bedste vis. 

 

Ovenikøbet forlænger vi BoligJobordningen, så danskerne fremover kan få fradrag for at få lagt nyt tag på 

huset eller andre reparationer. Og vi udvider den også til serviceydelser, så man fremover kan få fradrag 

ved eksempelvis børnepasning.  

 

Læs mere om Finanslov 2018 her.  
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Erhvervs- og iværksætteriudspil 

Sammen om fremtidens virksomheder 

 

Det skal være lettere for danske virksomheder at vokse. Private virksomheders succes sikrer den 

fremtidige vækst og velstand i Danmark, så vi også fremover har råd til velfærden. Her er nogle af de 

tiltag, vi gerne vil have gennemført:  

 Det skal være billigere og nemmere at drive virksomhed i Danmark.  

 Vi skal fjerne nogle af de tåbelige afgifter, vi har, såsom afgift på nødder og the. 

 Det skal være lettere at skaffe kapital til små og mellemstore virksomheder. 

Udspillet skal være med til at sikre fremtiden for erhvervslivet i Danmark, og dermed også fremtiden for 

den danske velfærd.  

 

Læs mere om erhvervs- og iværksætteriudspillet her.  

 

 

 

 

 

Den nærmeste fremtid 

Lige om lidt er der kommunal- og regionsvalg. Det bliver meget spændende at se, hvordan det kommer til 

at gå d. 21 november 2017. Husk på, at det ikke kun er i Folketinget, vi kan gøre en forskel. Der kan også 

ske rigtigt meget på kommunalt plan. Jeg krydser fingre for et godt Venstre-valg for jeg ved, at Venstre-

borgmestrer og byrådsmedlemmer gør et godt stykke arbejde ude i kommunerne.  

 

Træf spidskandidat Rolf Clausen og mig d. 6. november kl. 14:00-15:00 i Arkaden, Sorø. 

Traditionen tro holder jeg en træffetid i Sorø her til efteråret. Her kan alle komme og snakke om stort 

som småt. Jeg er glad for, at spidskandidat Rolf Clausen har taget tid ud af sin travle valgkampskalender 

for at deltage. Jeg håber på at se mange af jer. 

 

Husk at se med fra d. 6 november, når TV Øst igen sender: Elholm og Langhoff.   

Programmet sendes kl. 22:30 fra mandag-torsdag helt op til kommunalvalget. Jeg håber, I vil se med.  
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Hvis I har kommentarer til nyhedsbrevet eller 

søger yderligere information, er I altid 

velkommen til at kontakte mig. Jeg kan fanges 

på 61 62 41 80 eller e-mail: louise.elholm@ft.dk 

  

Jeg håber, I har nydt mit nyhedsbrev.  

   

Med venlig hilsen 

Louise Schack Elholm 

Folketingsmedlem og Skatteordfører for Venstre 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Vil du ændre hvordan du modtager disse mails? 
Du kan opdatere dine indsillinger eller afmelde dig nyhedsbrevet  

    

 

 

 

 

 

This email was sent to vcagc@ft.dk  

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences  

Venstre · Christiansborg · København K 1240 · Denmark  
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