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Folketingsvalget er officielt skudt i gang  

 

 

 



 

Nu sløjfer vi omprioriteringsbidraget 

I 2015 overtog vores Venstre-regering en økonomi, der var kørt til kanten. Et 

underskud på 50 milliarder kroner på den offentlige saldo. Det havde den 

Socialdemokratisk-ledede regering efterladt. 

Vi måtte tage ansvar. Og selvom det gør ondt at spare, var vi nødt til at tage 

den svære beslutning. Vi var nødt til at prioritere. 

 

Blandt andet udbredte vi det eksisterende omprioriteringsbidrag til også at 

gælde uddannelse, undervisning og kultur. Det betød, at også disse områder 

skulle effektivisere med 2 pct. 

 

Nu har vi i Venstre fået styr på økonomien. Vi har skabt et stort råderum, der 

gør det muligt at investere i vores fælles velfærd. Derfor vil vi nu afskaffe 

omprioriteringsbidraget på uddannelse, undervisning og kultur allerede fra 

næste år. 

 

Og det glæder mig. For som Venstres børne- og undervisningsordfører ved jeg 

godt, at uddannelsesinstitutionerne har kunnet mærke 

omprioriteringsbidraget. 

 

Nu har vi råd til at ophæve omprioriteringsbidraget. Det er godt. For vi skal 

fortsat arbejde for at gøre en god folkeskole endnu bedre. Vi skal ansætte 

flere pædagoger. Vi skal højne kvaliteten af undervisningen. Vi skal forbedre 

trivslen blandt vores børn og unge. 

 

Vores børn og unge er nemlig vores alles fremtid. 



 

 

I dialog med vælgerne på Brørup Marked 

At møde vælgerne til en snak er noget af det bedste ved en valgkamp. For 

det er over en god dialog, at man som politiker for alvor lærer vælgerne at 

kende, og de bekymringer de har. 

 

Fredag formiddag var jeg sammen med Brørup Venstre taget til Brørup 

Marked. Det er en fast tradition, der giver mulighed for at møde det gode 

sydjyske folk i øjenhøjde. Der kommer masser af mennesker fra både nær og 

fjern, og Venstre har en stand på markedspladsen, hvor der bliver krejlet om 

alt – endda også politik. 



 

 

Det var en dejlig formiddag i godt selskab med rigtig mange gode politiske 

snakke. 

 

 



 

Plakater og bannere – kampen om lygtepælene 

En valgkamp varer typisk omkring tre uger, og vi har af den grund tidligere 

kunne sætte valgplakater op, så snart statsministeren trykkede på 

valgknappen. Men sådan er det ikke denne gang. 

 

I 2017 vedtog Folketinget ens regler for opsætning af valgplakater i hele 

landet. Det betyder, at valgplakaterne må hænge fra valget bliver 

udskrevet, til 8 dage efter valgdagen. Dog tidligst 4 lørdage før valgdagen 

fra kl. 12:00. 

 

Og da statsminister Lars Løkke Rasmussen valgte af trække en kanin op af 

hatten med en fire ugers valgkamp, så måtte vi først sætte valgplakater op 

lørdag den 11. maj. 

 

Politik er en holdsport. Det mærker man især, når der skal hænges 

valgplakater op. For selvom det kan være udmattende at hænge 

hundredvis valgplakater op, så er det ikke så slemt endda, når man har et 

så godt og hårdtarbejdende hold, som jeg har. 

 

Med en kop varm kaffe, godt humør og masser af holdånd, når man langt – 

og højt i lygtepælene. 

  

Med venlig hilsen 

 

Anni Matthiesen 

 



 

MEDIEOMTALE DEN SENESTE UGE 
 

 

Fra JydskeVestkysten Billund, 10. maj 

 

 

 

 

Fra JydskeVestkysten, 10. maj 

 



 

Fra JydskeVestkysten Vejen, 10. maj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fra JydskeVestkysten Vejen, 7. maj 

 

 

 



  

 

 

KONTAKT MIG 

Hvis du har nogle spørgsmål, hvis du ønsker, at jeg skal deltage i et 

arrangement, eller skal jeg kigge på en sag, så kontakt gerne mig (ved at 

besvare denne mail) eller en af mine medarbejdere: 

 

Sekretær: Tine.Rasksen@ft.dk 

Politisk medarbejder: Mie.Dahl@ft.dk 

Politisk medarbejder Peter Poulsen: vpepo@ft.dk 
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