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2. Statsrådets meddelande till riksdagen om programmet för statsminister Sanna Marins
regering, som utnämndes den 10 december 2019
SRM 2/2019 rd

Förslag om misstroende
Arja Juvonen /saf föreslår understödd av Lulu Ranne /saf:

"Riksdagen konstaterar att programmet för Marins regering allvarligt strider mot den budget som regeringen förelagt riksdagen. Regeringens ekonomiska politik vilar helt och hållet på orealistiska förväntningar på ökad sysselsättning, trots att finansministeriets prognos
är klart lägre. Konkreta åtgärder för att stärka den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen saknas. Regeringens överdimensionerade klimatpolitik driver däremot företag och investeringar bort från Finland.
Den avtagande ekonomiska tillväxten tillsammans med de små investeringarna, den
åldrande befolkningen och de ökade offentliga konsumtionsutgifterna leder till en kris
inom den kommunala ekonomin och en allt djupare svacka i statsfinanserna. Regeringen
kan inte finansiera de föreslagna utgiftsökningarna genom ökade skatteinkomster i fråga
om bestående kostnader, utan finansierar löpande utgifter genom att sälja statlig egendom.
Hållbarhetsunderskottet i de offentliga finanserna kommer att förvärras till följd av regeringsprogrammet för statsminister Marins regering."
Dessutom har regeringen misslyckats med att förbättra hemservicen, omsorgen och vården. Det senaste beskedet att vårdardimensioneringen ytterligare drar ut på tiden och blir
senarelagd till nästa år är ett utmärkt exempel på detta. Löftena om att underlätta för våra
äldre medborgare och tillförsäkra dem god omsorg är bortglömda. Den så kallade valborgshundralappen har krympt till några tiotals euro och hotar att bli omintetgjord av de stigande kostnaderna för boende och mobilitet. De äldre får inte den utlovade bindande vårdardimensioneringen genast utan ikraftträdandet har flyttats till aprildagen 2023, strax innan nästa riksdagsval, och vem vet om det kommer att förverkligas trots allt. Regeringsprogrammet löser inte ens de akuta problemen i samhället, tillgodoser inte behoven hos
våra medborgare som behöver social- och hälsovårdstjänster och gör inte vardagen bättre
för de flesta medborgare."
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Petteri Orpo /saml föreslår understödd av Päivi Räsänen /kd:

"Riksdagen konstaterar att det regeringsprogram som regeringen lagt fram inte tryggar finansieringen av det finländska välfärdssamhället på 2020-talet och inte uppmuntrar finländarna att vara flitiga och utveckla sig själva, varför regeringen inte har riksdagens förtroende."
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