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bagland vil forlade, er det umuligt at kom-
me uden om skatten. Ole Birk Olesen frem-
hæver selv, at tænketanken Cepos er kom-
met frem til, at skatter og afgifter er lettet
med i alt 14,6 mia. kr. siden 2015.

»Det er et ret stort beløb,« bemærker han.
Som journalist og redaktør var han i

00’erne den liberale indpisker, der langede
hårdt ud efter VK-regeringens slappe borger-
lighed. Som han skrev i 2010 på sit liberale
site, 180grader.dk, da han sprang ud som
folketingskandidat for LA:

»Det eneste parti, som faktisk prioriterer
at bære den liberale fane videre, er Liberal
Alliance.«

I dag afviser han at have været banner-
fører for liberale revolutioner.

»Billedet af mig og partiet har været for-
kert, hvis man tror, at vi bare har svinget
med faner. Vi har udviklet seriøs politik. Nu
har vi bare større mulighed for at gennem-
føre det,« siger Ole Birk Olesen.

Han nævner LA’s økonomiske 2025-plan,
som han var med til at udvikle, og som
ifølge Finansministeriet ville lette skatter og
afgifter for 113 mia. kr.

»Det var ikke den slags ideologiske fane-
svingeri, hvor man svinger så hårdt, at man
letter fra jorden. Det var ”Fair Løsning”
(valgoplæg fra S, red.) fra Bjarne Corydon,
hvor man var ligeglad med, om pengene var
i planen.«

Den rigtige retning
Som minister er Ole Birk Olesen stemplet
ind i en regering, der indledte med store
ambitioner, men som siden måtte skrin-
lægge tunge tiltag, efterhånden som fl��ertals-
mulighederne forvitrede i Folketinget.
Dansk Folkeparti sagde nej, og væk var den
højere pensionsalder, topskattelettelsen og
den ambitiøse skatteaftale.

Ole Birk Olesen bestrider, at LA får for lidt
ud af regeringsmagten.

Han sammenligner det med spillet i Tivoli,
hvor mekaniske muldvarpe bliver ved med
at kigge op af hullerne, uanset hvor mange
man får slået ned med hammeren. 

»På et tidspunkt kommer topskatten op
igen,« siger Ole Birk Olesen.

»Det er sikkert ikke i den her valgperiode,
men så i den næste. På et eller andet tids-
punkt kommer den op igen.«

Hvorfor tror du det?
»Fordi det er fornuftig politik. Al fornuftig
politik kommer op igen. Det er kun den
tåbelige politik, der bliver slået ned.«

Egentlig er skattepolitik ikke hans gebet
som minister for transport, bygninger og
boliger. Det har handlet om alt fra udbud af
S-tog, taxilov, støjskærme ved Taulov, parke-
ring på kantlinjer og en ny beregning af pri-
sen på en Kattegat-forbindelse kun til biler.

Men i et interview om at sætte sig i stolen
som minister og i et forsvar for at forblive i
den regering, som stemmer i det liberale

»Bliver vi slået
ned et sted, kan
vi bare poppe op
et andet sted«
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Ole Birk Olesen sad i årevis på side-
linjen og krævede liberale kvante-
spring. Nu sidder han selv i en rege-
ring, som må tage så små skridt, som
90 mandater tillader. Op til Liberal
Alliances årsmøde forsvarer han 
partiets indtræden i en regering, som
visse stemmer i baglandet vil ud af.
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Der har været for
meget bøvl og
ballade med os.
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transport-, bygnings- 
og boligminister

Så er der folkestemningen; i opgangstid er
den ikke præget af krisebevidsthed. Et poli-
tisk dilemma. For hvis befolkningen først
har forståelse for reformer, når økonomien
er i krise, så er det svært at vise rettidig om-
hu og i dette tilfælde undgå overophedning. 

Folkestemningen bliver ikke ligefrem
mindre styrende af, at vi nærmer os et folke-
tingsvalg. Regeringen har længe i skuffen
haft et forslag til beskæring af nyuddanne-
des dagpenge. En lavthængende frugt i for-
hold til at øge arbejdsudbuddet. Men en af
den slags forslag, som er nemmere at realise-
re året efter et valg end året inden. Det sam-
me gælder en reform af SU’en. Endeligt
afl��ivet er den angiveligt ikke, men de stude-
rende er en samfundsgruppe, som man ikke
vinder på at genere. Så en egentlig reform
passer dårligt ind i et valgoplæg.

Til gengæld synes regeringens blik stift
rettet imod at lande en fi��nanslov i mindelig-
hed næste efterår. For Venstre er der intet
ønske om at åbne velfærdsfl��anken. Som det
ser ud nu, kan denne regering gå til valg
med lige så mange penge til offentligt for-
brug, som S-formand Mette Frederiksen
kan. En udmærket position i en valgkamp
for statsministeren – og DF. 

Erkendelsen
Finansminister Kristian Jensen (V) lød i på-
sken i Jyllands-Posten nærmest som et ekko
af økonomiprofessor Nina Smith, som han
selv har skældt ud på. Hun har fl��ere gange
påpeget, at den politiske situation ikke tyder
på stor reformvilje til f.eks. at skære på efter-
løn, pensionsalder og barselsorlov. I det lys
har hun opfordret til en anden type refor-
mer. 

Nu konstaterede Jensen selv om arbejds-
udbudsreformerne, at »med det folketing, vi
har i øjeblikket, tror jeg ikke, det er realistisk
at få fl��ere af dens slags reformer igennem.«

I Børsen fredag erkendte LA-formand
Anders Samuelsen sågar, at »der er ikke no-
get, der tyder på, at vi når« målet om at øge
arbejdsudbuddet med 55-60.000 personer i

2025. Mini-
strene har
ellers holdt
nærmest
komisk fast i
målet, mens
samtlige
økonomer
har vendt
tomlen ned
på realisme-
skalaen.

LA frem-
hæver til
gengæld, at
der i denne
valgperiode
foreløbigt er

lettet skatter og afgifter for mere end 14
mia. kr., mens det for Thorning-regeringen
kun blev til en lille milliard. Pengene er bare
ikke brugt, som de havde ønsket sig. Under
Thorning blev arbejdsudbuddet øget med
43.500, mens det i Løkkes tid er øget med
3.450 personer.

Udlændingepolitisk arbejdsudbud
Realiteterne afspejler mandaters logik. Alli-
gevel er det tankevækkende, hvor brat den
dagsorden har ramt muren.

Regeringen arbejder på et udspil om inter-
national rekruttering. For erhvervslivet
efterlyser kvalifi��cerede udlændinge. Heller
ikke her vil der dog være fl��ertal for store
resultater, tværtom risikerer der at gå ud-
lændingepolitik i debatten. 

I regeringskontorerne fremhæves det, at
det går godt i Danmark. Af de samme, som
diagnosticerede udfordringerne i et reform-
ivrigt regeringsgrundlag forrige år.

Reformpolitikken og kunsten at fl��ytte
holdninger er Liberal Alliances raison d’être.
LA kunne sige frit, hvad Venstre hverken
turde eller ville. Men med regeringsansvaret
er den liberale stemme blevet hæs. 

Den
økonomiske ... 

Reformpolitikken 
og kunsten at 
fl��ytte holdninger 
er Liberal Alliances
raison d’être.
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»Jeg ved med 100 procents sikkerhed, at
vi bestemmer mere over dansk politik nu,
hvor vi er kommet i regering, end da vi var
støtteparti,« siger han.

Han fremhæver regeringens nylige plan
mod parallelsamfund, der betyder, at de
hårdeste ghettoer skal reducere andelen af
offentligt støttede, almene familieboliger.
Det kan give plads til privat udlejning,
ejerboliger eller erhverv.

»Det er sådan, det er at være liberal
reformpolitiker,« siger boligministeren:

»Det, jeg kritiserede Fogh-regeringen for,
var, at man gik imod det, der burde være
ens egen politik. I dag kan jeg konstatere, at
vi hele tiden gør ting, der er i overensstem-
melse med vores egen politik, og som går
nogle skridt i den rigtige retning. Kunne vi
bestemme helt selv, gik vi længere. Men vi
går i den rigtige retning.«

En god byttehandel forhøjede en skat
Kritikere påpeger imidlertid, at det går den
forkerte vej på helt centrale parametre.
F.eks. vil skatten på den sidst tjente krone
stige i de kommende år. Det har ellers været
en borgerlig dyd at drive marginalskatten
ned, så det bedre kan betale sig at tage en
ekstra tørn.Men lige inden LA indtrådte i
regeringen, gik partiet med til en aftale, som
hævede bundskatten med 0,09 pct. for at
betale en del af regningen for at afskaffe den
såkaldte PSO-afgift. Det er derfor, at skatten
på den sidste tjente krone stiger. I alt koste-
de det 2,7 mia. kr. at fjerne afgiften. 700
mio. kr. blev skaffet ved at hæve bundskat-
ten, viser et svar fra Finansministeriet.

Det var »en god byttehandel«, mener Ole
Birk Olesen.

»Hvis nogen kom til mig og sagde: Vil 
du være med til at afskaffe registrerings-
afgiften på biler fuldstændig, en lettelse på
op mod 15 mia. kr., og en del af fi��nansierin-
gen skal komme fra at forhøje topskatten

med 1 mia. kr., så ville jeg også tage den.«

Det er da en sølle trøst for dem, der gerne vil
betale mindre i skat af den sidst tjente krone?
»Det er bare for at sige, at hvis man ser en
god handel, så bliver man nødt til at slå til.«

Under topskattestriden sagde I ellers, at lavere
topskat var hjerteblod og en rød linje. Nu siger
du, at du ville være klar til at gå langt over den
linje, så længe I kan få andre gode ting?
»Jeg opsøger ikke at forhøje topskatten. Jeg
prøver bare at illustrere, at hvis man kan
gøre virkelig meget godt på et område, og
betalingen er et lille onde på et andet om-
råde, så bør man være moden nok som
menneske til at se, at det samlede resultat er
godt for det danske samfund.«

Så knæsætter du vel et princip om, at hvis du
kan få noget godt et sted, så kan du godt gå
imod dine principper et andet sted?
»Hvis du kan opnå et gode, der er indlysen-
de større end den gene, du påfører, så bør du
vælge det største gode. Der er ingen som
helst tvivl i mit hoved om, at en god liberal
bør gøre sådan, fordi han er liberal.«

Velfærdsstaten vokser stadig
I de kommende år vil også det offentlige
forbrug gå op. Der vil altså være brugt fl��ere
penge på den offentlige sektor i VLAK-
regeringens tid ved magten.

»Det er rigtigt,« siger Ole Birk Olesen: 
»Det vokser lidt, men det er ikke noget

sammenlignet med det, det gjorde under
Fogh-regeringen.«

I Foghs tid som statsminister steg det of-
fentlige forbrug med cirka 1,5 pct. om året.
VLAK-regeringen vurderer selv, at væksten
var 0,5 pct. i 2017 og bliver 1 pct. i 2018. 

Det er vel den forkerte retning ifølge LA?
»Det er rigtigt, at de procenter – de decima-

ler – som det offentlige forbrug stiger med i
disse år, det er mere, end LA gik til valg på.«

Så er det vel ikke essentielt forskelligt fra Fogh
lige på det område?
»Jeg synes, at der er forskel, for væksten i
det offentlige forbrug i disse år er mindre
end væksten i samfundet som helhed. Det
betyder, at den offentlige sektor kommer til
at fylde mindre i samfundsøkonomien.«

Burkaen skabte intern debat
I burkadebatten blev Liberal Alliance lige-
ledes testet på de liberale principper. Partiet
endte med at gå ned ad en mellemvej, hvor
ministrene skal stemme for regeringens for-
bud, mens folketingsgruppen stilles fri til at
stemme, som den vil.

»Jeg ser faktisk ikke de store udfordringer
ved at have en regel om, at man ikke må gå
rundt på gader og stræder tildækket. Hvis
alle gjorde det, ville det være en kæmpestor
udfordring for vores samfund. Men der er
også den anden side af sagen. Kan man
praktisk lave et tildækningsforbud, uden at
det har uoverskuelige konsekvenser for
andre, der går rundt og af mere legitime år-
sager har en maske eller udklædning på?«

Er det ikke endnu et eksempel på, at I må gå i
en anden retning, end hvad der er LA’s politik?
»Vi er delte på det.«

Og hvis jeg spørger dig?
»Så har jeg de to overvejelser på det princi-
pielle niveau, og om det er praktisk lade sig
gørligt. Men hvis jeg skal stemme den dag
som minister, så er jeg forpligtet til at stem-
me for det.«

Du nævner ikke et liberalt argument om, at
hvis ikke det skader nogen, hvorfor skal staten
så blande sig?
»Det første er et forsøg på at fremstille et li-

beralt argument om, at det vil være til skade
for os alle, hvis vi alle gik rundt og var til-
dækkede.«

Men det er jo ikke alle, der er tale om ...
»Men hvad nu, hvis det griber om sig? Hvad
nu, hvis det bliver en modetrend? Hvad nu,
hvis folk, der gerne vil gå rundt tildækkede,
har problemer med at gøre det andre steder
i verden, men i Danmark har de et fristed,
hvor de kan gå rundt?«

Bøvl og ballade
Siden LA gik i regeringen, er partiet dalet i
målingerne. Ved valget stemte 7,5 pct. af
danskerne på Liberal Alliance, det bedste
resultat for partiet, der fylder 10 år i år. I
øjeblikket er LA nede på 4,7 pct. ifølge det
nyeste gennemsnit hos netavisen Altinget.

Hvad er din forklaring på, at vælgerne svinder?
»Det er, at der har været for meget bøvl og
ballade med os.«

Hvad mener du?
»Dem, der forlader os nu, er folk, der er
skuffede. Idealisterne ved stadig, at LA
kæmper en kamp for sine synspunkter. Jeg
tror, at dem, der er gået, er nogen, der tæn-
ker på det borgerlige sammenhold. Nogen,
der synes, at vi skal få det til at fungere. Det
er jeg enig i, at vi skal blive bedre til.«

Hvad skal I blive bedre til?
»Vi skal have fokus på, hvad vi arbejder for
– og få så meget som muligt. Vi har et bredt
politisk program. Vi skal ikke lægge os fast
på, at vi skal have vores sejre i det ene
hjørne af vores politiske program.«

Mens han siger det, fægter Ole Birk Ole-
sen med armene, som om han spiller på
Tivoli-maskinen med muldvarpene:

»Bliver vi slået ned et sted, så kan vi bare
poppe op et andet sted.«

Ole Birk Olesen (LA) er rykket fra
sidelinjen som højblå, borgerlig
debattør og ind i magtens 
maskinrum. 
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Ole Birk Olesen

45 år og gift med fotograf 
Sif Meincke. De har to børn.

M 1999: Uddannet journalist
M 1999-2002: Politisk journalist
på Ekstra Bladet
M 2002-2007: Journalist på
Berlingske Tidende
M 2007- : Redaktør på netavisen
180grader
M 2011- : Folketingsmedlem for
Liberal Alliance
M 2016- : Transport-, bygnings-
og boligminister 


