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Valg af spidskandidat i Vejen og Billund Kom-

mune 

Man kan vist roligt sige, at der er sket en ting eller to i Venstre siden sidst. 

Men hvis vi vender øjnene mod det sydjyske, så er der blevet valgt spids-

kandidat til næste års kommunalvalg i henholdsvis Billund og Vejen Kom-

mune. 



 

Hvis vi starter i Billund, så er det for mit vedkommende med stor glæde, at 

Stephanie Storbank er blevet valgt til Venstres bud på en kommende borg-

mester. Stephanie vandt afstemningen med stor opbakning, hvorfor der kun 

var behov for en enkelt afstemningsrunde. Hun fik 267 stemmer ud af de i 

alt 512 stemmer. 

 

Stephanie har klaret det supergodt i denne valgperiode i Billund Kommune 

som formand for Unge- og Kulturudvalget. Og hun kommer helt sikkert til 

at klare det formidabelt som en forhåbentlig kommende borgmester. 

 

I Vejen Kommune var det Morten Thorøe, der løb med spidskandidaturet. 

Også her var der overvældende stor opbakning, da Morten fik næsten 80 

pct. af alle stemmerne. Morten bliver helt sikkert en stor gevinst for Vejen 

Kommune, når han forhåbentlig bliver borgmester efter næste års valg. Det 

er jeg ikke et sekund i tvivl om. 

 

Med Stephanie Storbank og Morten Thorøe som Venstres borgmesterkandi-

dater ser fremtiden lys ud for Venstre i vores lokalområde. Jeg tager i star-

ten af det nye år et fælles møde med de to kandidater for at aftale nær-

mere omkring hvordan jeg kan være behjælpelig i valgkampen. 

 

Også kæmpe tillykke til Annette Lundgaard med valget som regionsråds-

kandidat i Billund kommune. Annette er med flere års erfaring i byrådet en 

super stærk kandidat for Venstre, og jeg glæder mig også til at drikke kaffe 

med Annette. I Vejen har man endnu ikke valgt kandidat til regionsrådet. 

  

 



 

Regeringens finanslov gør Danmark fattigere 

Regeringen og dens støttepartier præsenterede for nyligt finansloven for 

2021. Og det viste sig at være en gavebod uden lige – og ikke på den gode 

måde. For deres finanslovsaftale indeholder hverken vækst eller et øget ar-

bejdsudbud.  

 

De røde partier har som sagt ikke haft noget problem med at dele ud af ga-

verne - helt uden at tænke på hvordan der skal komme penge ind igen. 

 

Regeringen og støttepartierne har bl.a. gjort det skattefrit at give et ar-

bejdsgiverbetalt gavekort på op til 1.200 kr. til hver medarbejder. Ikke nok 

med at det er en stor regning for staten, så ønsker regeringen altså, at de 

økonomisk hårdt ramte virksomheder – nogle på randen af konkurs – nu skal 

bidrage til at kickstarte oplevelsesøkonomien. Vi taler altså om de selv 

samme virksomheder, som kun fik delvist løntilskud, hvorimod de offentligt 

ansatte blev sendt hjem med fuld løn. Det giver slet ingen mening i min 

optik. 



 

Vi har lige nu en regering, der gradvist gør Danmark fattigere. Derfor be-

kymrer det mig, at de ikke har nogle initiativer, der sikrer vækst eller ar-

bejdspladser. Det har vi ellers stærkt brug for. 

 

I Venstre vil en anden vej. Vi vil skabe flere danske arbejdspladser. Vi vil 

bl.a. give virksomhederne incitament til at investere i forskning og udvik-

ling. Og så vil vi øge beskæftigelsesfradrag. Alt dette skal vi gøre, mens vi 

investerer i den grønne omstilling og i vores fælles velfærd. 

Regeringen har ingen svar på, hvad vi i Danmark skal leve af i fremtiden. 

Det har vi derimod i Venstre. 

 

 

Venstres forslag til en finanslov  

I Venstre har vi fremlagt vores bud på en finanslov for 2021. For der skal 

selvfølgelig være et alternativ til regeringens og støttepartiernes finanslov, 



som hverken sikrer vækst eller gør det mere attraktivt at bidrage til fæl-

lesskabet. 

 

I Venstre har vi - modsat regeringen - initiativer i baghånden, der sikrer 

vækst på både kort og lang sigt. 

 

Vi foreslår mere konkret at lette skatten for danskerne og de danske virk-

somheder med over 2 mia. kr. i 2021. Det gør vi bl.a. ved at fremrykke al-

lerede vedtagne skattelettelser og forhøje det maksimale beskæftigelses-

fradrag med 1.000 kr. Det mener jeg er vigtigt, hvis vi skal komme nogen-

lunde helskindet gennem denne krise. 

 

Vi står midt i en helt ekstraordinær og svær situation, hvor vi, udover 

sundhedskrisen, oplever voksende ledighed og antal konkurser. Derfor er 

det vigtigt, at vi handler her og nu. Vi skal skabe flere arbejdspladser og 

styrke væksten alt i mens, vi understøtter den grønne omstilling. Noget, 

som også kommer os til gode på lang sigt.  

Når det kommer til den grønne omstilling, som på sigt kan danne grundlag 

for vækst og velfærd, så har vi også her en lang række konkrete initiativer. 

Bl.a. ønsker vi at afsætte 5 mia. kr. over en femårig periode til udtagning 

af lavbundsjorde. Det vil nedbringe CO2-udledningen fra landbruget mar-

kant, og det kan skabe bedre biodiversitet og bidrage til at forbedre vand-

miljøet. 

 

I Venstre vil vi lette skatter og afgifter, så vi kan kickstarte væksten, og vi 

vil understøtte, at det bedre skal kunne betale sig at arbejde. 

 



 

Vores finanslovsudspil er selvfølgelig fuldt finansieret. Det kan du læse 

mere om her. 

  

 

 

I ønskes en god jul og et fantastisk nytår 

Corona har været det altoverskyggende tema i 2020 – det kommer vi des-

værre ikke udenom. 

 

I Danmark er vi heldigvis sluppet nådigt indtil nu. Men alligevel har alt for 

mange følt ensomhed og lidt stort afsavn. Dette har jeg også selv haft tæt 

inde på livet. Min gamle mor på 89 år har netop været nogle dage på syge-

huset og har ikke kunnet få besøg af alle os børn, som vi ellers gerne ville. 

Det gør ondt, og her mærker man dybt inde i hjertet, hvad den tvungne 
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adskillelse betyder for os mennesker. 

 

Vi danskere har heldigvis en fantastisk evne til at tilpasse os. Det har vi 

også vist denne gang. Der har været mennesker, der er trådt i karakter 

trods de svære omstændigheder. Og for det skylder vi dem vores store tak-

nemmelighed. Det gælder først og fremmest vores sundhedsvæsen. Men 

også de mange virksomheder og borgere, som har fået en dagligdag til at 

fungere i en tid, hvor tæt fysisk kontakt ikke har været mulig. 

 

Snart er det juleferie. En tid, jeg ser meget frem til at nyde i ro og mag 

sammen med min nærmeste familie. Men jeg ser også frem til det kom-

mende år, der forhåbentlig byder på langt flere gode stunder end dette har 

gjort.  Jeg håber, at vi med 2021 får friheden tilbage, og at der bliver 

plads til folkestyret samt til nye og mere spændende politiske dagsordener 

på Christiansborg. 

 

I ønskes alle en rigtig god jul og et godt nytår 

  

Med venlig hilsen 

Anni Matthiesen 

  

 

 

 

KONTAKT MIG 



 

Hvis du har spørgsmål, ønsker at jeg skal deltage i et arrangement eller kigge på 

en sag, så kontakt mig gerne (ved at besvare denne mail) eller min medarbej-

der: 

 

Politisk medarbejder Peter Poulsen: vpepo@ft.dk 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Min adresse er: 
Medlem af Folketinget Anni Matthiesen 

Egebjerg Landevej 14, Krogager 
Grindsted 7200  

Denmark 
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