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Nyhedsbrev april 2020 

 

 

Reform af udligningssystemet på plads 

Efter adskillige måneders hæsblæsende forhandlinger, med en kort corona-pause, er der nu endelig 

landet en aftale om en reform af det kommunale udligningssystem – og endda med flere markante 

Venstre-aftryk. 

I januar fremlagde S-regeringen sit udspil til en udligningsreform. Et udspil som vel og mærket 

ville trække Danmark i en helt forkert retning med skattestigninger, massiv overbetaling for udlæn-

dinge og usikkerhed om finansieringstilskuddet.  

Det har mildt sagt været en rodet affære. Det er nok ikke nogen overdrivelse, når jeg siger, at for-

handlingsforløbet var under al kritik med regeringens læk og tilbageholdte beregninger. Men i Ven-

stre var vi enige om, at en reform af udligningssystemet var alt for vigtig til at overlade til regerin-

gen og dens støttepartier. Så vi bed os fast i forhandlingsbordet.  

Jeg er derfor ovenud tilfreds med, at vi nu er kommet i mål med en rigtig god aftale. En aftale der 

sågar er markant anderledes end det, regeringen lagde op til – og det er på den gode måde.  

Tidligt i forløbet satte vi i Venstre tre hegnspæle. Det var et krav om skattestop, en tryghed om 

kommunernes økonomi ved at permanentgøre finansieringstilskuddet og en lavere udlændingeud-

ligning. De blev alle indfriet – og endda mere til. Det kan vi sagtens være tilfredse med.   

Men de gode Venstre-aftryk stopper ikke der. Tilskuddet til udsatte ø- og yderkommuner er blevet 

øget, og flere kommuner er nu berettiget til tilskuddet. Det særlige ø-tilskud til Læsø, Ærø og 

Samsø videreføres. Og vi giver et tilskud til grænsenære kommuner som Aabenraa, Tønder og Søn-

derborg, så disse kommuner kompenseres for grænsependlere med arbejdssted i kommunen. 
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Vi har under hele forløbet haft et godt samarbejde med baglandet. Det har været en kæmpe res-

source at kunne trække på dem, der sidder med den kommunale økonomi hver evig eneste dag. Og 

derfor har det også været dejligt at se, at Venstres bagland har taget rigtig godt imod aftalen. 

Udligningssystemet har fyldt rigtig meget, siden jeg blev social- og indenrigsordfører efter valget. 

Derfor er det da også en kæmpe lettelse, at jeg nu kan sætte flueben ved det, så jeg nu kan se frem 

mod andre spændende problemstillinger på mit ordførerområde. Det ser jeg frem til.  

 

 

 

 

Status på coronakrisen  

For lidt over to måneder siden lukkede statsministeren samfundet ned som følge af COVID-19, som 

havde gjort sit indtog i Danmark. Der blev handlet hurtigt og resolut. Noget, jeg gerne vil rose rege-

ringen for. Det kan slet ikke have været en let beslutning. 

Men når det er sagt, så vil jeg nu vende mig mod alt det, der er sket siden nedlukningen af samfun-

det. For der har regeringen slingret gevaldigt i valsen.   

Jeg tror, at det er de færreste danskere, der kan følge med i regeringens strategier – eller mangel på 

samme. Først var der ikke rigtig nogen strategi. Dernæst skiftedes der stort set strategi hver eneste 

uge. Men fælles for alle de såkaldte strategier er, at ingen ved, hvilke parametre regeringen styrer 
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efter. Først blev der snakket om sundhedsvæsenets kapacitet og efterfølgende blev der snakket om, 

at smittetrykket var altafgørende. 

Til tider kan jeg da også have min tvivl om, hvorvidt regeringen selv kan finde hoved og hale i situ-

ationen. For da Ikea efter lang tids frivillig nedlukning åbnede med ansvarlige forholdsregler som 

eksempelvis afstandskrav m.v. var erhvervsminister Simon Kollerup hurtigt ude og udskamme dem 

– præcis som det stod på statsministerens meget omtalte talepapir. Hvis Ikea ikke måtte åbne, kunne 

regeringen blot have pålagt dem at holde lukket. 

Regeringens mangel på klar kommunikation er til stor skade. Borgere og virksomheder har ikke no-

get at forholde sig til, så længe der ikke kommer nogle klare udmeldinger. Man kan jo retmæssigt 

spørge, hvorfor man ikke kan gå på museum eller i zoologisk have, når man sagtens kan tage på den 

helt store indkøbstur i storcenteret. Ja, spørgsmålene er mange.  

I Venstre har vi i lang tid efterspurgt, at man betragter diskussionen om genåbningen på en helt an-

derledes måde. Det sundhedsmæssige skal selvfølgelig altid komme først. Men i stedet for at lukke 

alt ned og åbne enkelte udvalgte ting, bør vi i udgangspunktet sige, at alt er åbent. Herefter kan man 

så kigge på, om der er ting, der simpelthen ikke er sundhedsmæssigt forsvarligt.  

Det kan ikke siges klart nok. Vi skal åbne Danmark igen – og så hurtigt som det overhovedet er mu-

ligt. Alt for mange danskere lider under nedlukningen.  
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Besøg med fokus på § 3-områder 

Sammen med Anders Kronborg fra Socialdemokratiet og Sydvestjysk Landboforening har jeg været 

på besøg hos kalveproducenten Christian Østergaard.  

Her hørte vi meget mere om den usikkerhed, som rigtig mange lodsejere oplever i forbindelse med 

et lovforslag om § 3-områder fra S-regeringen. Lovforslaget giver nemlig massiv usikkerhed blandt 

lodsejerne, da der ikke er klare retningslinjer for, hvornår man kan få dispensation fra forbuddet.  

Desværre virker miljøministeren til at stå fast, når det kommer at forbyde sprøjtning, gødskning og 

omlægning af § 3-områder. På et efterfølgende samråd, som miljøministeren var indkaldt til om em-

net onsdag den 13. maj, slog ministeren fast, at landmænd ramt af forbuddet har to år til at omstille 

sig. Først når de to år er gået, ved de, om de er blandt gruppen af særligt hårdt ramte, som er beretti-

get til erstatning eller dispensation. Noget, som skriger til himlen, hvis du spørger mig.  

På trods af at det ikke virker til, at miljøministeren er til at rykke, så vil jeg være ovenud tilfreds, 

hvis gødskning bare i et vist omfang kan forsætte. I mellemtiden håber, at regeringen vil genover-

veje lovforslaget.  
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Må uddannelsesinstitutioner fusionere, Pernille Rosenkrantz-Theil?  

Torsdag den 14. maj havde Ellen Trane Nørby og jeg kaldt børne- og undervisningsministeren i 

samråd om regeringens midlertidige stop for fusioner af uddannelsesinstitutioner.  

Tilbage i februar udsendte børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil en presse-

meddelelse om, at hun ville sætte et midlertidigt stop for fusioner mellem uddannelsesinstitutioner 

med øjeblikkelig ikrafttrædelse. Beslutningen blev begrundet med, at skiftende Venstre-regeringer 

åbenbart har revet de små byers ”bankende hjerte ud”, og hvis ikke ministeren gjorde noget, så ville 

alle uddannelsesinstitutioner i de tyndt befolkede områder dø, må man forstå.   

Med tanke på det arbejde der gennem lang tid har fundet sted i blandt andet Vejen og Grindsted 

med at fusionere uddannelsesinstitutioner, besluttede vi at kalde ministeren i samråd. Det gjorde 

vi, så de mange institutioner der arbejder på at fusionere for at opretholde gode uddannelsesmu-

ligheder i landområderne kunne få noget vished om deres fremtid.  

Ministeren åbnede heldigvis for, at der kunne gives dispensation. Men ikke desto mindre er jeg me-

get bekymret over regeringens beslutning om at stoppe for fusioner. Særligt, når man tager de lo-

kale briller på. For i Grindsted og Vejen er der som sagt blevet arbejdet på at fusionere uddannel-

sesinstitutioner, så der kan skabes stærke uddannelsesmuligheder i lokalområdet. Derfor håber jeg 

meget, at børn- og undervisningsministeren giver tilladelse til dispensation.   

 

 

Med venlig hilsen 

Anni Matthiesen 
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Klip fra medieomtale: 

Fra Avisen Danmark, 15. maj 

 

 

Fra JydskeVestkysten Vejen, 10. maj 
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Fra Kristeligt-Dagblad, 30. april 

 

 


