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Forhandlinger om næste fase af genåbningen 

Sommerferien er et overstået kapitel, og det er nu tid til at finde 

arbejdstøjet frem igen. Alle Folketingets parter har nemlig været i fuld 

gang med at forhandle om genåbningens næste fase – den såkaldte fase 4. 

 

Den aftale er i skrivende stund netop landet med en række initiativer, der 

skal bidrage til at holde coronasmitten på et lavt niveau og sikre, at 

virksomheder og udsatte borgere får en hjælpende hånd. 

 

Med aftalen er der på de store linjer lempet på en række områder, mens 

der på andre er blevet strammet op. Derudover er partierne også blevet 

enige om at kompensere erhvervs-, kultur- og idrætsliv, der er 

tvangslukkede og ramt af forsamlingsforbuddet. 

 

Vi har overalt i verden set stigende smittetal – inklusiv herhjemme. Derfor 

er vi nødt til at tage skrappe midler i brug, hvis vi skal holde smitten nede 

og senere hen forhåbentlig få bugt med virussen. Når det er sagt, så skal vi 

samtidig sørge for, at de foranstaltninger vi tager i brug også virker. Derfor 

glæder det mig, at det nu er lykkes at lande en rigtig fornuftig aftale. 

   

Det er en aftale, der eksempelvis afskaffer seksdagesreglen, som har 

ødelagt sommeren for meget af det danske hotel- og turisterhverv. Det er 

nemlig kun omkring fire pct. af gæsterne, der booker seks overnatninger 

eller flere. Reglen har desuden ikke noget sundhedsfagligt belæg, og derfor 

glæder jeg mig over, at den endelig er fortid. 

 

Partierne er ligeledes blevet enige om, at der kan iværksættes lokale tiltag 
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i form af eksempelvis nedlukning af samfundsaktiviteter, så der bedre kan 

slås ned på lokale udbrud af smitte. I forlængelse heraf skal der gøres mere 

brug af mundbind for at inddæmme smitten. 

 

Jeg havde selvfølgelig helst været foruden alle disse initiativer. Men vi 

befinder os i en ekstraordinær og svær situation, og derfor er det desværre 

nødvendigt. Men hvis vi giver den en skalle, tror jeg på, at det kan lykkes 

at kontrollere virussen. 
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Grænsependlere sidder i kø ved coronalukket grænse 

De mange lukkede dansk-tyske grænseovergange har i sommeren givet 

anledning til panderynker hos rigtig mange grænsependlere med arbejde i 

Danmark. Trafikken ved grænseovergangene glider nemlig alt for langsomt, 

og derfor er grænsependlerne tvunget til at sidde i kø på vej til arbejde. 

 

Tidligere har jeg eksempelvis læst om en sygeplejerske fra Flensborg, der 

pendler til Danmark for at komme på arbejde, som er nødt til at køre 

hjemmefra halvanden time tidligere, end hun plejer. Det mener jeg altså 

ikke, at vi kan byde hårdtarbejdende mennesker. 

 

Jeg har derfor foreslået, at man laver en ordning, som den man har lavet 

ved færgeovergangene til de danske øer. Her besluttede man nemlig tidligere 

på sommeren at give øboere fortrinsret. Den model bør også kunne bruges 

ved den dansk-tyske grænse. Man kunne eksempelvis åbne grænseovergange, 

der kun er forbeholdt grænsependlere eller uddele et klistermærke, man kan 

sætte i forruden af bilen. 

 

Det må være muligt at lave en lignende model, som den man har brugt ved 

færgeovergangene til de danske øer. Hårdtarbejdende mennesker, som 

sygeplejersken, skal ikke bruge halvanden time i kø på vej til arbejde. Det må 

ministeren da også være enig i. 

 

Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at grænsependlere skal bruge timevis i 

kø. Det er værdifuld tid, man i stedet kunne have brugt med sin familie. Det 

skal vi have lavet om på. 
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Nu kan brylluppet endelig stå 

Oprindeligt skulle det have været den 21. maj, at Kurt og jeg kunne afholde 

vores bryllup. I mellemtiden kom der dog en coronakrise i vejen, og derfor 

blev vi desværre nødsaget til at udskyde det. 

 

Men nu er det endelig ved at være oppeover. For på lørdag den 22. august 

skal det ske. Der oprinder dagen, hvor vi endelig kan holde vores bryllup med 

vores nærmeste familie og venner. Dagen, hvor vi efter mere end 10 år kan 

kalde os mand og hustru. 
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Vi har valgt, at det ikke skal være noget stort og overdådigt bryllup med flere 

hundrede gæster på et hotel eller lignende. Det har derimod været vigtigt for 

os, at det bliver i vores egen have, hvor vi kan holde en god fest i kendte og 

afslappede omgivelser. 

 

Som de fleste der har stået i samme situation nok ved, så er der titusinder af 

ting, der fortsat mangler at komme på plads på trods af, at der kun er en uge 

til. Det er som om, at der hele tiden kommer flere ting på to-do listen. Men 

det hele falder forhåbentlig snart på plads. 

 

Vi glæder os hvert fald afsindigt meget til at tage imod de omkring 75 

personer, der har meldt deres ankomst i haven i Krogager og have en god og 

hyggelig dag sammen. Så helt småt bliver det alligevel ikke. 
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Store udfordringer på erhvervsområdet 

Forinden sommerferien blev jeg som bekendt udnævnt til ny formand for 

Folketingets Erhvervsudvalg. 

 

Det er langt hen ad vejen et helt nyt fagområde for mig i regi af mit 

folketingsarbejde. Men jeg er efterhånden ved at være en af de mere erfarne 

politikere, og derfor er et nyt fagområde, noget jeg har prøvet før. Derfor 

ved jeg da også, at det kræver hårdt arbejde at sætte sig ind i et nyt 

fagområde. Noget, som jeg selvfølgelig er i fuld gang med, og som jeg har 

brug en del af ferien på. 

 

Som formand for udvalget er der meget at se til - særligt i en tid med corona. 
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Erhvervsdanmark lider, og vi er nødt til at holde hånden under de mange 

danske virksomheder, der lider som følge af nedlukningen. 

 

Selvom vi befinder os et godt sted, alt taget i betragtning, så må vi ikke tro, 

det det hele er overstået. Rigtig mange virksomheder og mennesker lider 

fortsat, og derfor skal vi fortsat understøtte virksomhederne, så de får den 

hjælp, de har brug for. Derudover har vi også en vigtig opgave i forhold til at 

sikre, at ingen svindler med hjælpepakkerne. 

 

Det er et erhverv jeg ser meget frem til at varetage. Og jeg gøre mit bedste 

for at sikre gode vilkår for vores danske virksomheder. 

  

 

Med venlig hilsen 

Anni Matthiesen 

  


