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Der er opnået en række gode resultater i Danmark siden 1993. Mange er kommet i arbejde. Velfærden er
vokset. De fleste har fået del i fremgangen. Gælden er faldet. Og miljøet er forbedret.

Med finanslovforslaget for 2001 lægger regeringen grundlaget for, at vi også i årene fremover har orden i
økonomien og overskud på budgettet. Så kan gælden komme endnu længere ned til gavn for de nuværende

og især de kommende generationer.

Den gode økonomi skal bruges til at gøre det danske velfærdssamfund endnu bedre. Alting kan dog ikke
gøres på en gang. Vi må prioritere.

Regeringen har valgt at sætte ekstra fokus på nogle af de vigtige områder i et moderne velfærdssamfund:
Ældreomsorg. Sundhed og sygehuse. Skole og uddannelse. Det rummelige arbejdsmarked.

Med orden i økonomien, endnu bedre forhold for børn og unge, ældre og syge og med et arbejdsmarked med
plads til flere, kan vi videreudvikle et samfund med "Velfærd der holder".
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