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Coronakrisen og den nye hverdag  

Hverdagen er vendt på hovedet for os alle. På Christiansborg og mange 

andre arbejdspladser er de daglige rutiner helt anderledes, end hvad de 

var for bare to måneder siden. Men på trods af det er der er rigtig mange 

mennesker, der træder i karakter i den her svære tid. Og det er der i 

allerhøjeste grad også brug for. 

 

Vi danskere er innovative. Vi finder hele tiden på nye måder at gøre 

tingene på. Det kan man se overalt i mediebilledet og på de sociale 

medier, hvor folk og virksomheder deler billeder af dem selv og deres 

kollegaer, der udnytter teknologiens mange muligheder til at arbejde 

sammen og skabe værdi. 

 

I Venstre holder vi også digitale gruppemøder. På Hendes Majestæt 

Dronningens fødselsdag brugte vi anledningen til at synge fødselsdagssang 

som indledning på vores gruppemøde. Også når jeg har møder med social- 

og indenrigsministeren samt organisationer og andre interessenter gør vi 

brug af digitale løsninger. Vi lærer alle nye måder at arbejde sammen på. 

 

Så selv i en krisetid er der sidegevinster. 

 

Krisen har også fået os alle til at rykke tættere sammen. Vi har set, 

hvordan rigtig mange studerende og pensionister med tilknytning til 

sundhedssektoren står klar til at give en hjælpende hånd med på landets 

sygehuse. Vi har set, hvordan rigtig mange frivillige står klar til at hjælpe 

udsatte danskere i dagligdagen. Og vi har set, hvordan familier rykker 

tættere sammen. 



 

 

Sidegevinsten ved denne krise vil være, at når vi kommer på den anden 

side, vil vi glæde os og sætte endnu mere pris på både frihed, fællesskaber 

og igen kunne mødes med vores nærmeste. Ting, som vi måske alle har 

taget for givet, men som vi nu er blevet bevidste om, ikke er nogen 

selvfølgelighed. 

 

Samfundet er så småt ved at åbne. Men vi ved endnu ikke, hvornår vi er på 

den anden side af denne krise. For vi befinder os på uprøvet territorium. 

Men jeg tror og håber stærkt på, at hvis vi står sammen, så befinder vi os 

snart på den anden side. 

 

 



Hastelovgivning og hjælpepakker 

I Folketinget har det været besluttet, at kun 95 af de 179 medlemmer skal 

være til stede i Folketingssalen ved hastebehandlingerne af lovforslag. 

Dette markerer de uvante tider, vi befinder os i her på Christiansborg. Men 

på trods af de uvante tider, har Folketinget vist sig særligt effektivt. For 

lovarbejdet fortsætter ufortrødent og er i trygge hænder. 

 

Meget lovgivningsarbejde under coronakrisen er blevet hastet igennem for 

at sikre, at regeringen har haft den fornødne kompetence til at mindske 

spredningen. Og det har vi i Venstre bakket op om. Men når vi er på den 

anden side af krisen, så skal vi selvfølgelig undersøge, om der er handlet 

tilstrækkeligt fra regeringens side, og om Danmark har fulgt den rette 

strategi. På den måde er vi også bedre stillet i fremtiden, hvor lignende 

krisesituationer kan opstå. 

 

Den seneste måneds tid er der også gennemført en lang række 

hjælpepakker for rigtig mange milliarder af kroner. De skal være med til at 

holde hånden under borgere og dansk erhvervsliv i denne svære tid. 

 

På socialområdet er vi i Folketinget for nyligt blevet enige om en 

hjælpepakke til de sociale organisationer, der arbejder under svære vilkår 

i disse dage. 

 

Førhen var rigtig mange større sociale og civilsamfundsorganisationer ikke 

været omfattet af hjælpepakkerne, da mange af dem modtager offentlige 

tilskud. Men blev lavet om med denne aftale. 

 



 

Med hjælpepakken sikrer vi blandt andet, at alle frivillige sociale 

organisationer bliver omfattet af den statslige lønkompensationsordning 

uanset niveauet for offentlig støtte. Derudover kan organisationerne 

beholde statslige tilskud, selvom de tiltænkte projekter ikke kan 

gennemføres. Og vi forlænger nødpuljen til støtte af aflyste 

arrangementer. 

 

I Venstre sætter vi stor pris på det store stykke arbejde, som de mange 

sociale organisationer udfører i disse dage. Mange frivillighedsbaserede 

sociale organisationer udfører under coronakrisen et ekstraordinært stykke 

arbejde med at hjælpe udsatte borgere, hvad enten det er kontakt til 

ensomme ældre eller udsatte børn og voksne. 

  

 

 



Vi venter spændt på genoptagelse af 

udligningsforhandlingerne 

Selvom alt forhenværende politisk arbejde pludselig blegnede, efter 

coronavirussen gjorde sit indtog i Danmark, har vi i Venstre ikke glemt 

forhandlingerne om det kommunale udligningssystem. Og det håber jeg 

heller ikke, at Finansministeren og social- og indenrigsministeren har – 

selvom noget til tider kan tyde på det. 

 

For selvom social- og indenrigsministeren inden påske lovede, at regeringen 

vil genoptage forhandlingerne, er vi endnu ikke blevet inviteret til 

forhandlinger. Og det undrer mig gevaldigt, at vi endnu ikke har hørt noget 

fra regeringen. 

 

For vi har travlt, hvis vi skal nå at behandle det nødvendige 

lovgivningsarbejde i denne folketingssamling. Noget som regeringen faktisk 

forventer at gøre. Det kan man se af den seneste lovoversigt, som 

regeringen netop har oversendt til Folketinget. 

 

Men forhandlingerne er ikke blevet mindre komplicerede af coronakrisen. 

Blandt andet har de mange borgere, der har meldt sig ledige som følge af 

krisen faktisk en stor påvirkning på fordelingen af midler i 

udligningssystemet. Og det skal vi også have med ind i forhandlingslokalet, 

når vi genoptager forhandlingerne. 

 

Det er helt afgørende, at vi har et Danmark i balance, hvor alle kommuner 

har gode muligheder for at levere en velfærdsservice af høj kvalitet. Det 



 

skal vi i Venstre være med til at sikre. 

 

Jeg glæder mig derfor til, at vi hurtigst muligt genoptager forhandlingerne 

- så snart det er muligt. 

  

  

Med venlig hilsen 

Anni Matthiesen 

  

 

 

 

MEDIEOMTALE DEN SENESTE MÅNED 
 

 

Fra Herning Folkeblad, 16. april 

 



 

Fra Netavisen Grindsted, 7. april 

 
 

 

 

Fra JydskeVestkysten Billund, 5. april 

 



 

 

 

KONTAKT MIG 

Hvis du har nogle spørgsmål, ønsker jeg skal deltage i et arrangement, eller skal 

jeg kigge på en sag, så kontakt mig gerne (ved at besvare denne 

mail) eller min medarbejder: 

 

Politisk medarbejder Peter Poulsen: vpepo@ft.dk 
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