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Slutspurten er sat i gang: kommunal- og regionsrådsvalg 2017 

Så er der under en uge til, at vi alle skal til stemmeurnerne. Det har jeg glædet mig til. Kommunal- 

og regionsrådsvalget er vigtigt. Det afgør, hvordan vores lokalsamfund skal ledes de næste fire år. 

For selvom vi i Folketinget sætter rammerne, så er det lokalt, at love og regler bliver implementeret 

og gjort til virkelighed. Og her ved vi, at det gør en kæmpe forskel, om man som borger eller 

virksomhedsejer bor i en blå eller en rød kommune. For at give nogle eksempler på forskellene, så 

har V-ledede kommuner langt færre lukkedage i daginstitutionerne. Hele 4 ud af Danmarks 5 mest 

erhvervsvenlig kommuner er Venstre-ledede. V-ledede kommuner har kortere sagsbehandlingstider 

for byggetilladelser. Og listen over steder, hvor V-kommuner leverer bedre resultater fortsætter. Jeg 

håber, at alle vil sætte sig grundigt ind i valgprogrammerne – og jeg ønsker alle en rigtig god 

valgdag.  

Ny friskoleaftale sigter mod brodne kar  

Til trods for at vi som folketingsmedlemmer forsøger at støtte de lokale kandidater op til 

kommunal- og regionsrådsvalget, så fortsætter folketingsarbejdet uændret, og vores regering 

fortsætter også med at lave aftaler og søge kompromiser med de øvrige partier i Folketinget. Senest 

fik vi indgået en bred aftale om at skærpe tilsynet på de frie skoler og indføre skrappere regler for at 

starte nye fri- eller privatskoler. Personligt er jeg ikke meget for kontrol og dokumentationskrav. 

Men set i lyset af, at der har været problemer med nogle muslimske friskoler, som har modkæmpet 

værdier om demokrati og frihedsrettigheder, så mener jeg, det er nødvendigt at handle. Selvfølgelig 

kan vi ikke acceptere, når skoler modkæmper vores danske værdier. Det skal have konsekvenser. 

Med den nye friskoleaftale retter vi skytset mod de skoler, der forvolder problemer – uden at 

ødelægge det for alle de frie skoler, som gør et godt stykke arbejde.  

I praktik på Borgen  

I uge 45 havde jeg besøg af Sofie fra Nordenskov, som fulgte mig som erhvervspraktikant. Det var 

en rigtig god oplevelse – for Sofie var interesseret i politik og kunne samtidig fortælle mig om 

hendes egne oplevelser som gymnasieelev i det sydjyske. Det er vigtigt for mig at få et indblik i 

skoleelevers hverdag. På samme måde kunne Sofie få et indblik i arbejdet på Borgen – og hun 

kunne også konstatere, at det politiske arbejde er meget anderledes fra det, hun ellers kendte fra 



medierne. Jeg tror, det er vigtigt, at vores unge får en bedre fornemmelse for, hvad der i 

virkeligheden ligger bag vores demokratiske processer.  

Reformationsfejring 

Og når vi taler om, hvad der ligger bag vores demokrati, så er reformationen i 1517 en vigtig 

grundsten. Den 31. oktober fejrede vi i Folketinget 500-året for reformationen. Ved reformationen 

skabte Martin Luther en forståelse for, at mennesket er frit. Det er en grundsten i vores samfund den 

dag i dag – og som liberal mener jeg, at vi altid skal huske på, at vi har frihed under ansvar. Når 

vores frihed er truet, må vi kæmpe for den. Vi skal tage ansvar for vores egen frihed – og for 

fællesskabets frihed. Det mener jeg er kernen i vores velfærdssamfund.  

På rundtur i det sydslesvigske 

Siden sidst har jeg også været til Sydslesvigforeningens årsmøde, hvor jeg overbragte en hilsen fra 

Folketinget, og på en tur rundt i det sydslesvigske. I kraft af min post som formand for 

Sydslesvigudvalget tilbragte jeg to dage på at besøge en række foreninger og institutioner, som har 

betydning for det dansk-tyske samarbejde. På mit besøg fik jeg blandt andet mulighed for at besøge 

dansk-tyske skoler, Christian Lassens Mindemuseum og Flensborg Avis. De er alle vigtige i forhold 

til at opretholde et tæt forhold til vores danske mindretal. Og det tætte forhold har stor betydning 

både kulturelt og økonomisk. Det glæder mig, at jeg hele tiden får det sydslesvigske mere og mere 

ind under huden, og mødet med det danske mindretal i Sydslesvig giver mig ekstra energi til mit 

politiske arbejde.  

 

Med venlig hilsen 

Anni Matthiesen 
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