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På med arbejdshandskerne igen! 
Kalenderen skriver nu august, og jeg er atter trukket i arbejdstøjet - selvom
det aldrig når pladsen helt bagerst i skabet, når man er folketingsmedlem. 
 
Men det har ikke forhindret mig i at nyde vores dejlige danske ferieland med
alt, hvad der hører til - både strandturen, jordbærkagen og kortspillet med
familien i regnvejr. 

Med batterierne fuldt opladte er jeg nu klar til at tage hul på en ny,
spændende politisk sæson. 
 
I weekenden lagde vi ud med årets sommergruppemøde. Det blev til et par
hyggelige dage med både lokale virksomhedsbesøg, gode politiske drøftelser
og dejlige stunder med gode Venstre-kollegaer. Lidt mere om det senere i
dette nyhedsbrev. 
 
Ikke desto mindre var det skønt at mærke et samlet Venstre, der står sammen
og er klar til at tage fat!  



 
Heldigvis for det. For der er nok at kaste sig over. Alene henover sommeren
blev det til adskillige spørgsmål til flere ministre. 
 
Jeg har nemlig både haft kontakt med både handlingslammede og frustrerede
dambrugsejere og en idrætsforening, der fortsat løber panden mod en mur af
corona-restriktioner. Også de mange restriktioner i landets kirker har optaget
mig i løbet af sommeren.  
 
Alt tyder på, at vi går endnu en travl politisk sæson i møde - og jeg glæder
mig! For i Venstre vil vi gøre alt for at trække Danmark i retning af mere frit
valg og flere muligheder.  
 
Jeg håber, I har lyst til at læse med!

Vi malede Kolding blå til årets sommergruppemøde! 
 
Torsdag skød vi for alvor en ny politisk sæson godt i gang med det årlige
sommergruppemøde. I år hos vores gode Venstre-kollegaer Eva Kjer Hansen og
Asger Christensen som værter i Kolding. 
 
Vi lagde ud med at male hele byen blå. Alle vi folketingsmedlemmer besøgte
nemlig torsdag en del af kommunen. 
 
Jeg havde selv fornøjelsen af at besøge Bo- og Støttetilbud for handicappede
Centervej. Her fik jeg indblik i hverdagen på centeret og ikke mindst en god
snak med personalet om mangel på arbejdskraft, som også er en kæmpe
udfordring i denne branche. 



Fredag og lørdag stod på gode politiske drøftelser og ikke mindst en række
stærke udspil med formanden i front.  
 
For hvis der er noget, der ligger os på sinde i Venstre, så er det et Danmark i
balance – i alle sammenhænge. Det betyder først og fremmest, at man skal
være tryg ved at bosætte sig i alle egne af landet.
 
Men det er desværre ikke tilfældet i dag, fordi mange oplever ikke at have en
praktiserende læge tæt på. 
 
Faktisk har mere end halvdelen af vores praktiserende læger lukket for nye
patienter ifølge foreningen Praktiserende Lægers Organisation. 
 
Derfor vil vi over tre år investere 675 mio. kroner i at modernisere
lægepraksisser og sikre, at flere læger og andet sundhedspersonale også har
lyst til at slå sig ned i de områder af Danmark, hvor vi mangler læger. 
 
I alt vil vi have 1.700 flere praktiserende læger i hele landet – for det er
endnu et skridt mod et Danmark i bedre balance.

Lørdagen bød på kandidattræf med 450 gode og oplagte Venstrefolk. Her var
jeg på scenen med et indlæg om børne- og undervisningspolitik. 
 
Det er en sand fornøjelse at mærke et stærkt og samlet Venstre, der er klar
til at tage fat!



Vi mangler alvorligt arbejdskraft i Danmark 
 
I sidste uge råbte jeg højt i Jyllands-Posten, fordi vi har en stor udfordring i
Danmark lige nu. Henover sommeren er det nemlig blevet tydeligt, at vi
mangler både arme og ben på tværs af adskillige brancher i hele landet.  
 
Især vores turismebranche har været stærkt udfordret på at finde
medarbejdere til at servicere de mange gæster. Men også landbruget,
ældreplejen og detailhandlen er hårdt pressede. 
 
I Vejen stod vi op til sommerferien med den kæmpe udfordring, at ingen
havde lyst til at ferieafløse det personale, der hver dag passer vores ældre.  
 
Hos en tøjbutik i Grindsted har de netop søgt en ny medarbejder, men ikke én
ansøgning modtog de. Det kan ligefrem blive nødvendigt at lukke forretningen
et par dage om ugen, fordi der simpelthen ikke er personale til at servicere
de mange kunder.  

https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE13186448/den-ene-haand-henviser-danskerne-til-sofaen-mens-den-anden-smaekker-doeren-i-hovedet-paa-udlaendinge-saa-hvem-er-det-saa-der-skal-arbejde-i-danmark/?fbclid=IwAR2H64FsoixfC7ACtlvN-Ji8n8LXvRBDzdSUvmzdYSELKHp6Vds5fq-PuqQ


 
Henover sommeren har vi også hørt om hoteller, der må aflukke værelser og
afvise arrangementer - og takke nej til en op mod en kvart million i
omsætning.  
 
Vi lever i en tid, hvor alle vi danskere skriger efter service i alle mulige
sammenhænge. Men samtidig har vi skabt et system, hvor vi med den ene
hånd tillader tårnhøje ydelser, der gør det attraktivt at blive hjemme på
offentlig forsørgelse. Mens vi med den anden smækker døren i for udenlandsk
arbejdskraft.  
 
Faktum er, at sikrer vi ikke, at det bedre kan betale sig at arbejde - og byder
udenlandsk arbejdskraft velkommen, så kan vi ikke fremover forvente det
serviceniveau, vi er vant til i dag. 
  
I mine øjne er der noget helt galt i Danmark. For vi har altså et seriøst
problem som samfund, hvis vi ikke kan tiltrække medarbejdere, der har lyst
til at løfte kerneopgaver som at passe vores ældre, sælge varer i vores
butikker eller give en tørn i marken. 
 
Vi har skabt et system, hvor det er mere favorabelt at tage et par måneder
hjemme, frem for at trække i arbejdstøjet. 
 
Især for vores yngre generationer er det ikke uvant at vælge muligheden for
et par måneder hjemme, selvom man er fuldt arbejdsdygtig. Dén kultur skal
vi have vendt lynhurtigt! 
 
Derfor var jeg også meget tilfreds med, at en af vores store politiske
udmeldinger op til årets sommergruppemøde netop er et forslag om at sænke
dimittendsatsen for nyuddannede til 9.500 kr.  
 
Det er nemlig hverken klogt eller rimeligt at fastholde vores unge på offentlig
forsørgelse, når hele erhvervslivet skriger efter arbejdskraft. 
 
Forslaget skal få hele 5.700 personer i arbejde, og samtidig skaber vi et grønt
råderum på 1,7 mia. kr. årligt, så vi kan nå vores ambitiøse mål med grøn
omstilling. Dét er et stærkt forslag i mine øjne!

Hvorfor må vi ikke vælge selv? 
 
Hvis der er noget, vi har lært om statsministeren indtil videre, så er det, at
hun ikke bryder sig om danskernes frie valg.  



 
Gang på gang underminerer hun nemlig vores ret til at vælge selv. Lige fra vi
går i børnehave, til vi sidder på plejehjemmet. 
 
For hende handler det om at fastholde styring, og private leverandører er
trusler mod offentlige tilbud. 
 
Eksemplerne er mange. Regeringen har kæmpet for at sænke støtten til vores
frie grundskoler med et trecifret millionbeløb og forsøgt at tvinge private
tilbud ud af socialområdet. Hun besluttede også, at privatejede dagtilbud
bliver forbudt – og eksisterende må fremover ikke trække overskud ud. 
 
Det er mig en gåde, at regeringen aktivt vil forhindre forældre i at træffe et
frit valg om, hvilket dagtilbud der passer bedst til deres børn. 
 
Desuden har regeringen besluttet, at en række kommuner kan sætte alle
ordninger om frit valg ud af kraft, så vores ældre risikerer, at muligheden for
selv at vælge ældrebolig eller hjemmehjælp kan blive fjernet i en række
kommuner. 
 
I Venstre vil vi en helt anden vej. Vi ønsker at give mulighed for at vælge det
tilbud, der passer bedst til den enkelte. For vi er alle forskellige, og dét skal
vores velfærdssamfund afspejle. 
 
Vi vil give gravide frit valg til at vælge mellem et offentligt og privat tilbud,
og vi vil styrke det frie valg for ufrivilligt barnløse med mulighed for et privat
alternativ, hvis ventetiden i det offentlige er for lang. 
 
Desuden ønsker vi os flere friplejehjem, så alle ældre har en reel mulighed
for at vælge det plejehjem, der passer til dem. 
 
Til næste valg ønsker jeg mig en regering, der sætter mennesket før
systemet!

Har du lyst til at hjælpe mig i valgkampen?  
 
Kun statsministeren ved, hvornår der trykkes på valgknappen. Der kan være
længe til - dog senest Grundlovsdag 2023 - men det kan også komme ud af
det blå. Og selvom jeg foretrækker blå i mange sammenhænge, så er det
godt at være lidt forberedt, hvis der pludselig udskrives valg. 
 
Heldigvis har jeg min gode mand Kurt, der er sød til at hjælpe til i



lygtepælene, men det er nu alligevel mest hyggeligt og praktisk, hvis vi er
lidt flere, der kan tage fat. 

Derfor håber jeg, at I sidder nogen derude, som har lyst til at give en hånd
med, når valget melder sin ankomst. Uanset om du er skrap til at sætte
valgplakater op, dele flyers ud, sprede godt humør eller bage en kage til alle
de andre seje frivillige, der knokler, så hører jeg meget gerne fra dig.  
 
Du er meget velkommen til at notere, hvad du har lyst til at hjælpe med
gennem følgende link: 
https://forms.gle/zoUmZsJGRe1fGi4N7 

https://forms.gle/zoUmZsJGRe1fGi4N7


- så hører du fra mig, så snart Mette Frederiksen trykker på knappen.  
 
Du er også altid velkommen til at ringe til mig på tlf.: 6162 5172, hvis du har
spørgsmål.  
 
Jeg håber meget på at høre fra dig! 

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. 
 

Min adresse er: 
Medlem af Folketinget Anni Matthiesen (V)

Egebjerg Landevej 14, Krogager
Grindsted 7200

Denmark
 

Add us to your address book
 
 

Vil du ændre hvordan du modtager disse mails? 
Du kan opdatere dine indsillinger eller afmelde dig nyhedsbrevet
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