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Vi malede Helsingør blå til årets sommergruppemøde!💙

Torsdag til lørdag i sidste uge afholdte vi endnu et fantastisk
sommergruppemøde i Venstres folketingsgruppe.
Et par vellykkede dage med godt selskab, gode samtaler og gode visioner.
Alt sammen med smukke Kronborg i baggrunden og blå himmel en stor del af
tiden. Helsingør blev malet blåt - og vi er SÅ klar til at male hele Danmark

blåt ved folketingsvalget, som nærmer sig med hastige skridt.

Nyt udspil: Det skal kunne betale sig at arbejde!
På sommergruppemødet præsenterede vi endnu et politisk udspil for at skabe
mere arbejdskraft og sikre, at det bedre kan betale sig at arbejde.
På trods af at vi mangler hænder, er der rigtig mange deltidsansatte i det
offentlige som gerne vil arbejde flere timer.
Dem vil vi i Venstre hjælpe med at komme på fuldtid. Derfor vil vi give
ansatte i velfærdsjob ret til at arbejde fuldtid.
Desuden vil vi give en årlig skattelettelse på 3000 kr. til dem, der arbejder
fuldtid.
Det er en løsning, der vil virke med det samme, og hjælpe alle jer, der
mangler kollegaer, og alle os, der har brug for hjælp på et sygehus eller i
ældresektoren.
Vi tror på, at et arbejde giver mere frihed og flere muligheder for den
enkelte dansker

På tur i kredsen
Efter en skøn sommerferie er hverdagen nu tilbage.
Jeg har selv indledt sæsonen med en række virksomhedsbesøg i rundt i
kredsen.
Jeg nyder at besøge kredsens mange gode virksomheder og institutioner. For
det er her jeg kan få ”fingrene i mulden” og få gode input til det politiske
arbejde på Christiansborg.
Jeg har besøgt en lang række steder, herunder Vejen Idrætscenter, som er et
af Danmarks største idrætsanlæg. Centret er et fyrtårn inden for idræt,
sundhed og kultur og indeholder både idræts- overnatnings- og
konferencefaciliteter. Centret besøges både af sportsfolk, turister og lokale,
så der er altid masser af liv. Jeg undlod dog at trække i sportstøjet og brugte
i stedet tiden på at tale med direktør Jakob Sander om centerets arbejde
med at fremme sundheden i lokalområdet, tiltrække turister og om centeret
som arbejdsplads.

Jeg nåede også til Jels med Sten Thygesen og Lars Jensen, hvor Design
Classique holder til. En virksomhed, som istandsætter og sælger
designmøbler. Jeg blev vist rundt i den smukke butik af indehaver Tonny
Wollesen og nød at se på def flotte håndværk, som gav helt lyst til at rykke
rundt og tilføje nye flotte møbler derhjemme. Blandt andet mødte jeg
Veydan, som var i fuld gang med at flette et nyt sæde til en gyngestol.
Turen gik blandt andet også til Rødding, hvor jeg besøgte virksomheden
Arkitekten og Ingeniøren. Virksomheden har otte medarbejdere og håndterer
byggeri. Vi fik en god snak - ikke mindst om BR18 og de kæmpe kvaler disse
giver især små byggevirksomheder.
Nogle rigtig gode besøg med mange fine indtryk, som jeg tager med mig i det
politiske arbejde.

Nyt udspil: Danskernes boligdrømme skal gå i opfyldelse
I Venstre er sensommeren blevet skudt i gang med et ambitiøst boligudspil for
de mange danskere, der drømmer om at eje egen bolig og dermed være herre
i eget hus! Syv ud af ti danskere har den drøm. Desværre er det færre og
færre, som får den opfyldt. Det vil vi lave om på og lytte til de danskere, der
drømmer om egen bolig.
Vi vil blandt andet gøre det lettere for førstegangskøbere at få råd til egen
bolig. Det vil vi gøre ved at indføre en boligopsparingskonto til alle
førstegangskøbere, hvor man maksimalt vil kunne opspare 50.000 kr. årligt.
Det udløser en årlig fradragsværdi på op til 10.000 kr. og i alt 50.000 kr. per
person ved indbetaling af de maksimale 250.000 kr. over fem år. Konkret
svarer det til 100.000 kr. i alt for et par, der ønsker at købe deres første bolig
sammen. Særligt for dem, der ønsker at slå sig ned i landdistrikterne, vil de
100.000 kr. ekstra kunne gøre en gevaldig forskel.
Vi vil også sikre flere muligheder for at bo og bygge boliger på landet. Derfor
vil vi for det første fjerne tinglysningsafgiftens faste del for boliger med en
salgspris under 1 mio. kr. Det vil gøre det billigere at købe bolig, særligt i
landdistrikterne.
Vi mener også at danskerne skal have flere muligheder for at bo godt på
landet. Derfor vil vi gøre det muligt at opdele stuehuse til dobbelthuse eller
lejligheder. Vi vil også fjerne kravet om lodrette skel, så huse kan opdeles i

dobbelthuse og for eksempel gøre nedlagte landbrugsejendomme beboelige.
Ligeledes vil vi gøre det lettere at bygge nye ejerboliger på landet, for
eksempel ved at gøre det muligt at bygge en nabobolig ved siden af en
eksisterende bolig.
Vores udspil skal dermed sikre, at flere boligdrømme kan blive til virkelighed
– både i byerne og på landet.
Jeg håber I vil sprede vores gode budskaber, for Folketingsvalget kan komme
når som helst.

Samråd, samråd, samråd

Selvom det har været sommerferie, har det politiske arbejde på
Christiansborg, som sædvanligt, bestemt ikke stået stille.
For problemer og udfordringer forsvinder ikke, selvom der står sommer i
kalenderen. Tværtimod. Sommeren har budt på en række sager, som skal
tages alvorligt og handles på. Derfor har jeg, sammen med gode Venstrekollegaer, indkaldt til flere samråd.
For det første om PFAS-skandalen, som har ramt drikkevandet og
kystområderne flere steder. Her har jeg sammen med Venstres miljøordfører
Jacob Jensen indkaldt Miljøministeren i samråd, hvor vi håber hun vil
anerkende behovet for en national handleplan og sætte skub i processen.

For det andet om NemID og MitID ramt af et større nedbrud op til
sommerferien. Det lammede en stor del af den digitale infrastruktur, til stor
frustration for mange borgere og virksomhedsejere. Vi er nødt til at have et
mere stabilt system og derfor har jeg indkaldt finansministeren i samråd,
sammen med Venstres IT-ordfører Christoffer Melson, hvor vi vil bede
ministeren svare på hvordan dette sikres.
For det tredje er jeg blevet bekendt med flere eksempler på at børn med
diagnoser, herunder autisme, som behandles uretmæssigt i deres møde med
det kommunale system og skolesystemet. I de mest alvorlige eksempler har
kommunerne på fejlagtigt grundlag lagt op til tvangsfjernelse. Det er

uacceptabelt og derfor har jeg sammen med Venstres familie- og
socialordfører Marlene Ambo-Rasmussen bedt Børne- og
Undervisningsministeren og Socialministeren om svar på hvordan de forhindre
sager som disse i fremtiden.

Sommerferien er forbi og hverdagen er tilbage.

Jeg har nydt sommeren, blandt andet i sommerhuset ved Vesterhavet, med mange
dejlige besøg af familie og venner.
Der har også været tid til malerarbejde og håndværkeren har ej heller holdt hel ferie

Ferier er skønne - men jeg holder også af hverdagen.
En hverdag der måske, måske ikke, meget snart har et altoverskyggende tema:
Valgkamp.
Der er i hvert fald ingen tvivl om at vi går ind i et spændende efterår. Et efterår hvor
der nok skal løbes ekstra stærkt - men det gør ingenting når det er for et højere
formål: At sikre nøglerne til Statsministeriet og gøre Jakob Ellemann-Jensen til
statsminister!
Jeg ønsker jer en dejlig sensommer!
De bedste hilsnerfra Anni🌞

Har du lyst til at hjælpe mig i valgkampen?
Kun statsministeren ved, hvornår der trykkes på valgknappen. Senest
Grundlovsdag 2023 trykkes der på knappen, men meget tyder på at vi er tæt
på. Derfor er det nødvendigt at være forberedt, hvis valget pludselig
udskrives.
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
- 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: Line Nygaard, vliny@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
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