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Danskerne holder i kø  

For omtrent fem måneder siden meddelte den socialdemokratiske transportminister, Benny Engel-

brecht, i JydskeVestkysten, at han for længst er gået i gang med arbejde på en ny infrastrukturplan. 

Siden denne udmelding er kalenderen skiftet ud med en ny, hvor der står 2020 på. Og danskerne er 

endnu ikke stillet en infrastrukturplan i udsigt. Så mens trafikken på de danske veje snegler sig afsted, 

og borgere og virksomheder bruger mere tid på kø og trængsel, kan transportministeren end ikke 

sætte et årstal på en ny infrastrukturplan. 

Derfor må vi alle således gå rundt i uvished. Og uvisheden skaber selvfølgelig bekymring. For hvad 

skal der ske med Ny Midtjyske Motorvej? E45/ E20 ved Kolding? Rute 11 fra Korskro til Varde? 

Ingen ved det. 



Men heldigvis har vi i Venstre en arbejdsivrig transportordfører i Kristian Pihl Lorentzen, som har 

været på Danmarksturné for at løfte debatten om trafikinvesteringer frem mod 2030. Og den 22. ja-

nuar var han forbi Kolding for at samle input fra baglandet i Region Syddanmark. Det blev til et rigtig 

godt og konstruktivt møde med mange deltagere. 

Bare fordi regeringen hviler på laurbærrene, gør vi det ikke i Venstre. I Venstre vil vi arbejde for, at 

vi hurtigst muligt bliver indkaldt til forhandlinger om en infrastrukturaftale.  

Vi kan ikke vente længere. For når borgere og virksomheder holder i kø, koster det samfundet 20 

milliarder kroner om året. 

 

 

 



Debat i det sociale netværk  

Onsdag den 5. februar deltog jeg i en debat i det sociale netværk hos Samuelsen, hvor jeg debatterede 

fremtidens socialpolitik med Trine Torp fra SF og Karina Adsbøl fra DF.  

Her kom vi blandt andet rundt omkring emner som statsministerens nytårstale om tvangsanbringelser, 

hjemløse, fattigdom og civilsamfundets rolle i dansk socialpolitik.  

Det er altid spændende at komme ud og fortælle om Venstres socialpolitiske visioner. Om hvordan 

et velfærdssamfund skal kendes på de forhold, det byder sine allersvageste borgere. Det gælder for 

eksempel stofmisbrugere, hjemløse, prostituerede og i det hele taget mennesker, der lever på randen 

af det etablerede samfund.  

For Venstre er alle borgere ligeværdige og har krav på respekt fra andre borgere og fra det offentlige. 

 

 

 

 

Forhandlinger om udligningssystemet  

For et par uger siden præsenterede S-regeringen sit udspil til en udligningsreform. En form for Robin 

Hood-udspil, der angiveligt skulle skabe en mere retfærdig fordeling af de mange milliarder kroner, 

måtte man forstå på regeringen.   



Men siden er regeringens Robin Hood-reform blevet kritiseret fra højre og venstre – og med rette. 

For regeringen har mildest talt været vært for et kaotisk forløb.  

Først tilbageholder regeringen væsentlige baggrundsinformationer, og derefter fremlægger de misvi-

sende tal, der kunstigt puster tallene op for den enkelte kommune.  

Jeg finder det dybt kritisabelt, det forløb regeringen har lagt til grund for forhandlinger. De mørklæg-

ger og tilbageholder flere væsentlige oplysninger og beregninger, som vi har brug for for at kunne 

forhandle en retfærdig aftale på plads. Noget som flere eksperter og professorer bakker os op i.  

Udligningssystemet er en bunden opgave, der skal løses. Så derfor er det noget, vi i Venstre har set 

frem til i et stykke tid nu. Men forhandlingerne er desværre ikke kommet særligt godt fra land. 

At lave en udligningsreform er en stor og kompleks opgave med vidtrækkende konsekvenser for 

kommunerne. Vi ved samtidig, at kommunerne over de kommende år skal løfte en større og større 

del af opgaverne i det nære sundhedsvæsen. Derfor synes vi også, at regeringen klart skal definere 

rammerne for en kommende sundhedsreform, før vi fastlægger fremtidens udligningssystem. De to 

ting skal tænkes sammen.  

Men desværre har regeringen – som i så mange andre sager – udskudt forhandlinger om en ny sund-

hedsreform. 

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 sikre i forhandlingerne om et nyt udlignings-

system. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sæson for generalforsamlinger 

Det er nu blevet sæson for generalforsamlinger rundt omkring i Venstre-foreningerne. Det betød, at 

jeg mandag den 17. februar efter en dag på Christiansborg skyndte mig med toget, så jeg kunne del-

tage i ikke bare én, men hele to generalforsamlinger. 

Først var jeg i Vejrup, hvor Endrup Venstreforening, Bramming Venstreforening og Vejrup-Gør-

ding Venstreforening havde slået deres generalforsamlinger sammen. Derefter var jeg en tur i Hejn-

svig, hvor den lokale Venstreforening også holdte generalforsamling. 

Både i Vejrup og Hejnsvig var der mulighed for at drøfte arbejdet på Christiansborg med de mange 

fremmødte, ligesom der var masser af god forplejning og hyggelig snak.  

Det er altid en fornøjelse at komme rundt til generalforsamlingerne. For det giver mulighed for at 

snakke og mødes med de mange gode mennesker, som tilsammen udgør vores parti.  

 

 

Med venlig hilsen 

Anni Matthiesen 



 

Mød mig her:  

- 21. februar kl. 18.30, Hovborg Kro, Holmeåvej 2, 6682 Hovborg – Generalforsamling hos 

Dansk Byggeri. 

- 24. februar kl. 18, Refborg, Buen 6, 7190 Billund – Generalforsamling hos Billund Venstre-

forening.  

- 9. marts kl. 18, Refborg, Buen 6., 7190 Billund – Generalforsamling hos Billund kommune-

forening. 

 

Klip fra medieomtale: 

Fra Netavisen Grindsted, 10. februar 

 



Fra Fredericia Dagblas, 22. januar 

 

 

Fra Jyllands-Posten, 22. januar 

 


