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Veloverstået kommunal- og regionsrådsvalg 

Så er kommunal- og regionsrådsvalget overstået. Jeg synes, det var en rigtig flot valgkamp. Flot, 

fordi der var masser af lokalt engagement; på gaderne, i medierne og til diverse vælgermøder. Det 

viser, at danskerne er interesserede i lokalpolitik og gerne vil være med til påvirke deres 

lokalsamfund i en positiv retning. Og det er altafgørende. For selvom vi fra Christiansborg kan 

sætte en retning for Danmarks udvikling – så er det lokalt, forandringerne reelt sker. Mens vi jo 

desværre må se i øjnene, at vi som parti i Venstre var i tilbagegang siden sidste kommunal- og 

regionsrådsvalg, så kunne jeg dog glæde mig over valgresultaterne i det sydjyske. Efter hårde og 

nok lige lidt for meget spændende konstitueringsaftaler – ja så endte vi heldigvis med at få Venstre-

borgmestre i både Vejen, Billund, Varde, Kolding, Esbjerg, Haderslev, Tønder og Aabenraa. Det er 

rigtig flot. Desuden fik vi også dygtige Stephanie Lose valgt som regionsformand. Det er jeg sikker 

på, vil fremdrift for både vores kommuner og vores region i de kommende år. 

Finanslovsfnidder ender med mere velfærd 

Det er næppe gået nogen forbi, at der har været en del drama omkring finansloven for 2018 – og 

sådan er det jo desværre, når man skal blive enig i en flok partier, som har forskellige ønsker. Det er 

ikke så underligt, at vi ikke er enige i alt – for vi er jo vel og mærket forskellige partier med 

forskellige værdier og mål. Det er langt fra nemt. Men jeg er stolt over, at Venstre i sådanne 

situationer står frem som et ansvarligt parti, der gør alt, hvad vi kan, for at bygge broer frem for at 

brænde dem. Det er alt for let at stille ultimative krav og sprede vandene – men Danmark har brug 

for, at der også er nogen, der er villig til at søge kompromiser og tage ansvar. Det er vi i Venstre. 

Også denne gang lykkedes det os at samle trådene til en finanslov, som har været værd at vente på. 

Den byder nemlig blandt andet på mere kernevelfærd. Der afsættes bl.a. 2 mia. kr. til et styrket 

sundhedsvæsen og 2,7 mia. kr. i 2018-2021 til en forbedret ældreindsats.  

Skarpt fokus på erhvervsuddannelserne 

Den seneste måned har jeg haft skarpt fokus på noget af det, jeg ser, som en af mine vigtigste 

opgaver som børne- og undervisningsordfører. Nemlig at gøre det mere attraktivt at tage en 

erhvervsuddannelse. Det er en vigtig dagsorden. For vores samfund mangler i stigende grad faglært 

arbejdskraft. Dansk Arbejdsgiverforening vurderer, at der vil mangle 60.000 faglærte i 2025. Hvis 

vi ikke gør noget ved den udfordring, så kan det betyde, at Danmark mister vækst og 



arbejdspladser. Uden den rette arbejdskraft, så må vi også sige farvel til produktion og udvikling. 

Det er derfor, at jeg i den forgange måned har givet undervisningsministeren en række forslag til, 

hvordan vi kan gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive for vores unge. Jeg har haft møder med 

adskillige interessenter for at samle deres idéer sammen. Det er vigtigt, at alle bliver hørt. Og det er 

vigtigt, at vi fortæller vores unge mennesker, at der er brug for praktiske færdigheder. Derfor 

fortsætter jeg arbejdet med at gøre opmærksom på udfordringen og finde de bedst mulige løsninger. 

God jul til jer alle 

Jeg håber, at julefreden snart vil sænke sig over de danske hjem og eg håber, at vi når i mål med 

både skatteaftalen, indvandrepakken og finansloven inden juleferien. Jeg håber, at medier og 

politikere vil huske, at det er vigtigt også at trække stikket ud og give mulighed for at nyde ro og 

samvær med familie. Selv vil jeg i hvert fald bestræbe mig på at begrænse virvaret af sociale medier 

og politiske indspark, der hele tiden kommer flyvende fra højre og venstre. Jeg vil bruge tid 

sammen med min partner og mine tre drenge, og jeg ønsker at I også finder tid til at være sammen 

med jeres nærmeste. 

I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår. 

Med venlig hilsen 

Anni Matthiesen 

 

Klip fra medieomtale: 

Fra JydskeVestkysten d. 14. december  

 



Fra Ugeavisen Ny Tirsdag d. 12. december 

 

Fra Midtjysk Ugeavis d. 5. december 

 



Fra Lolland-Falsters Folketidende d. 29. november 

 

Fra Vejle Amts Folkeblad d. 23. november 

 

 


