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Gammeldags eller ansvarlig?
Vi kan ikke komme udenom, at corona fortsat fylder i det nye år. Mange
brancher er lukket ned, og hjælpepakker forlænges. Det er bydende

nødvendigt, at vi hjælper landets virksomheder godt igennem. Men der
medfølger en regning.
For få dage siden kunne vi høre fra landets statsminister, at det
tilsyneladende er gammeldags at beskæftige sig med, hvordan gælden fra
coronakrisen skal betales tilbage. Nu ved jeg ikke, hvordan statsministeren
administrerer sin egen private økonomi, men jeg kan dårligt forestille mig, at
kreditorer klapper i hænderne, hvis vi danskere generelt havde samme
uansvarlige holdning som landets statsminister, når vi skal betale regninger.
Jeg udråber mig derfor gerne som gammeldags, hvis det betyder, at jeg
foretrækker at have styr på, hvor pengene skal komme fra, når der skrues op
for forbruget. Faktisk mener jeg, at alle anstændige mennesker ikke bruger
penge, uden at vide hvem der skal betale.
Så kald mig gerne gammeldags! Nogen bliver jo nødt til at være det, når
landets statsminister bruger løs af pengene. Jeg vil i hvert fald fortsat gøre
mit for at holde regeringen op på, hvordan regningen skal betales. For det er
ikke gammeldags. Det er ansvarligt!

Svære dage, svære beslutninger
Det er ingen hemmelighed, at vi i går måtte træffe et vanskeligt, men
desværre nødvendigt valg i Venstre. For lov er lov, og lov skal holdes - uanset
om man er tidligere minister for partiet. Jeg fristes næsten til at sige især,
når man repræsenterer Venstre. Vi er et parti, der gennem 150 år har stået
for ordentlighed, ansvarlighed og den holdning, at ingen er hævet over loven.
Og sådan skal det også være de næste 150 år.
Derfor bakker jeg også fuldt op om formandens linje. Det har aldrig været et
spørgsmål om at køre en sag mod et partimedlem, men derimod et spørgsmål
om, at Instrukskommissionen og efterfølgende to uvildige advokater kommer
med en klar anbefaling om, at der er belæg for en rigsretssag. Det kan vi i
Venstre ikke vende det blinde øje til. For det kan vores DNA simpelthen ikke
bære.

Vi skal holde hånden under vores virksomheder!
”Hvis vi beder en natklub eller et diskotek om at være tvangslukket, så skal
vi selvfølgelig også være der med hjælp til dem”. Sådan lød det fra
erhvervsminister Simon Kollerup, da vi i Folketinget blev enige om nye
hjælpepakker til næsten tre milliarder kroner den 28. august sidste år.
Problemet er bare, at mange danske virksomheder ikke har set én eneste
krone på deres konto siden efteråret sidste år. Derfor havde jeg sammen med
en række Venstre-kollegaer kaldt fungerende erhvervsminister Dan Jørgensen
i samråd tidligere på ugen. I en tid, hvor landets virksomheder bløder, er det
helt uholdbart, at der ikke er styr på godkendelser og udbetalinger i
Erhvervsstyrelsen. Hjælpepakker tjener ikke noget formål, hvis ikke pengene
kommer ud og virker i virksomhederne.
Vi spurgte derfor ministeren, om han mener, at det er tilfredsstillende, at en
lang række virksomheder forventningsfuldt venter på udbetaling af de
hjælpepakker, de blev lovet for mange måneder siden – og om ministeren
mener, at der er behov for yderligere hjælp til landets virksomheder. I
Venstre ønsker vi os eksempelvis, at selvstændige får samme ret til
kompensation som lønmodtagere. Vi er ikke i tvivl om, hvad vi mener. Vi skal
holde hånden under vores virksomheder. For de er rygraden i vores fælles
danske velfærd.
I går var folketingets erhvervsordførere til møde med ministeren. Det blev vi
desværre ikke ret meget klogere af, men vi giver ikke op. For det har hverken

virksomhederne eller velfærden råd til. Vi vil fortsat holde regeringen i
ørerne for at sikre, at virksomhederne får den fornødne hjælp. Som partiets
turismeordfører har jeg især fokus på oplevelsesøkonomi og rejsebranchen.
For ét er, at rejsebranchen naturligt er hårdt ramt, når Udenrigsministeriet
nu fraråder alle unødige rejser til hele verden. Men noget andet er, at alt
tyder på, at der vil gå år, før rejsebranchen kan genkende en tilværelse inden
corona.
Ministeren lod os på samrådet forstå, at man nu forventer at kunne udbetale
hjælpepakker i løbet af de kommende uger. Og heldigvis for det. Jeg tvivler
nemlig på, at virksomhederne kan betale deres regninger med regeringens
løfter ret meget længere.

Til kamp mod skæve byggeregler
Vi må ikke spænde ben for udvikling - især ikke i de mindre byer og
landdistrikter. Men det er desværre virkeligheden med et nyt krav om
certificeret rådgivning på selv mindre byggesager, der ligefrem risikerer at
blive fordoblet i pris. Et projekt til omkring 75.000 kr. kan nu få en
ekstraregning på 70.000-100.000 kr.
Derfor spurgte jeg i onsdags boligminister Kaare Dybvad (S), om han mener, at
det er hensigtsmæssigt og rimeligt, at kravet er skævvridende – og faktisk
betyder, at mange bliver tvunget til helt at opgive selv små istandsættelser.
Ministeren var heldigvis villig til at se på, hvordan vi kan løse udfordringen –

og det vil jeg selvfølgelig holde ham op på.
Især i de mindre byer bliver byggereglerne et benspænd for vækst og
udvikling, fordi lokale rådgivningsfirmaer ikke nødvendigvis er tilstrækkeligt
store til at uddanne certificerede rådgivere. Landkommunerne kommer derfor
let bagerst i køen, når rådgivere i de større byer skal prioritere projekter. Den
dyre og ofte centraliserede rådgivning forsinker både lokale virksomheder og
kommuners mulighed for byggetilladelser. Det svækker deres
konkurrenceevne og forhindrer deres mulighed for at vækste. I værste fald
kan det give flere tomme lokaler, affolke de mindre byer og bidrager slet ikke
til det Danmark i balance, vi arbejder for i Venstre.
Jeg vil gøre mit for, at vi får ændret reglerne i en fart, så vi ikke sætter en
hel byggebranche i stå og spænder ben for lokal udvikling. Det er helt
uacceptabelt, at mulighederne for udvikling er mere gunstige, hvis man bor i
København fremfor i Brørup eller Varde. Det skal vi have lavet om på.

Jeg håber og tror på, at vi i Venstre snart kan opleve ligeså idylliske og vindstille tilstande, som i det
smukke Hvide Sande, hvor jeg gik en frisk tur med familien et par dage inde i det nye år.

Når det stormer, bliver vi stående
Det er næppe gået nogens næse forbi, at vi i Venstre har befundet os i
orkanens øje gennem en periode. Heller ikke den søde juletid tid og det nye
års kommen tillod os at ride stormen helt af i vores kære, gamle parti. Lad os
være ærlige. Det har ikke været nemt, og alt er ikke glemt i morgen. Men når

det stormer, så bliver vi stående – sammen.
Som barn hjalp mine søskende og jeg altid med at tage gulerødderne op
hjemme på marken. Mine forældre havde et frilandsgartneri. Når frosten
nærmede sig, var hele familien på knæ, kravlede langs rækkerne, hev de
løsnede gulerødder op og brækkede toppen af, inden de blev smidt i de
tomme ris-kurve, som stod med passende mellemrum langs rækkerne.
Ofte var det koldt for fingrene, men vi holdt stand. For gulerødderne skulle jo
op, hældes i en kule og dækkes med halm – inden vinteren kom. Vi
opmuntrede altid hinanden undervejs. Nogle gange sang vi, og andre gange
kom min mor med varm kakao til os – så vi bedre kunne klare arbejdet.
Hvorfor fortæller jeg så det – her i januar 2021?
Det gør jeg, fordi jeg fik vigtige værdier med mig i min barndom, som en del
af min opdragelse. At jeg skulle fortsætte – og ikke give op. Ej heller, hvis der
var dage med blæst, regn eller frost. Nej, når man var en del af holdet, og
der er brug for én, og når man har påbegyndt et stykke arbejde – så skal man
selvfølgelig blive ved og kæmpe kampen. Og altså ikke stikke halen mellem
benene og løbe sin vej.
I disse uger blæser det også i Venstre. Nogle vil måske også kalde det for en
strid storm. Jeg erkender gerne, at det i det hele taget ikke har været
morsomt at være hverken Venstremedlem eller Venstre-folketingsmedlem de
seneste uger. Og ja, i stormen er der så nogen, der stikker halen mellem
benene og melder sig ud af partiet – eller måske hopper over i et andet parti.
Måske fordi det er det letteste. Det er op ad bakke – men selv op ad bakke
kan det faktisk gå fremad.
Jeg kan love jer, at jeg løber ingen steder. Jeg bliver, som jeg er opdraget til
– og kæmper kampen.
Alt i livet ikke kan være sjovt. I hvert fald ikke hele tiden. Nogle gange
stormer det – men stormen kan også gøre stærk. Hvis du overvejer at melde
dig ud af Venstre, håber jeg derfor også, at du bliver og tager kampen op for
holdet i stedet. Det har jeg brug for – og det har Venstre brug for.
For når det stormer, bliver vi stående - sammen.

Godt nytår til jer alle!
De bedste hilsner
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 medarbejder:
Politisk medarbejder: Ditte-Marie Rye Jensen, vdmrj@ft.dk

Du modtager dette nyhedsbrev fra mig, da du tidligere har tilmeldt dig.
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