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I år kan vi igen fejre demokratiet og friheden sammen i det
grønne!
Inden vi ser os om, er det Grundlovsdag. Efter sidste års kedelige aflysning
glæder jeg mig helt vildt til igen at byde velkommen til et par hyggelige
timer i haven hjemme i Krogager, hvor vi sammen skal fejre vores
demokratiske fællesskab.
Det har vi især brug for efter mere end et år med store indgreb i vores
personlige frihed. Der er nu mulighed for, at vi kan mødes op til 100 personer
i haven - tilmelding sker først til mølle hos min medarbejder på dittemarie@ft.dk.
I år skal vi især fejre, at vi er på vej mod lysere tider, og derfor skal vi
selvfølgelig genoptage vores hyggelige grundlovstradition. For i år er det hele
10 år siden, at vi første gang bød velkommen i haven og fejrede vores frihed
og demokratiske rettigheder på Grundlovsdag. Gennem årene har haven
dannet rammen om grundlovstaler fra mange profilerede Venstrefolk som
både Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen, næstformand Stephanie Lose,
Søren Pind, Søren Gade og mange flere.

Dette års program byder på besøg og festlige grundlovstaler fra både tidligere
finansminister Kristian Jensen, borgmesterkandidat i Billund Stephanie
Storbank, borgmesterkandidat i Vejen Morten Thorøe og til sidst slutter jeg
selv af med mine tanker om demokratiets festdag i en tid, hvor vores frihed
har lidt et alvorligt knæk.
Jeg håber på at se mange af jer til et par hyggelige timer i haven!

Vi håber på dejligt og tørt vejr på Grundlovsdag i år - så jeg ikke behøver at hidkalde
formanden som paraplyholder i år!

Vi skal løsne det stramme greb om landets kommuner...
... i hvert fald, hvis du spørger os i Venstre. For vores 98 kommuner er på
mange måder ligeså forskellige som alle os, der bor i dem. Dét, der virker i en
kommune, virker måske ikke ligeså godt i en anden. Derfor skal vi også turde
at sætte kommunerne fri netop der, hvor det giver mening for den enkelte
kommune. Vi må give kommunerne mulighed for at trække vejret, så de får

de bedste betingelser for at udvikle sig.
Derfor har jeg brugt de seneste mange måneder på at udarbejde et
beslutningsforslag, der på forsøgsbasis skal sætte kommunerne fri på ét eller
flere velfærdsområder efter eget valg – alt efter, hvad den enkelte kommune
ønsker. For nogen vil det måske være et opgør med rigide regler på
beskæftigelsesområdet, mens det andre steder giver mulighed for et
kommunalt klimaeventyr eller en mere spændende hverdag for kommunens
ældre.
Fra Venstres side blev vi meget skuffede, da regeringen sløjfede tredje runde
af de planlagte frikommuneforsøg for i stedet at udvælge kun syv af landets
kommuner som frikommuner på et dikteret område. Det er simpelthen for
snævert - og et tydeligt eksempel på, at regeringen vil fastholde det stramme
greb om kommunerne.

Her er jeg i Folketingssalen til 1. behandlingen af vores forslag, hvor jeg gør mit
bedste for at overbevise de andre partier i Folketinget om, at vi skal løsne det
stramme greb om halsen på kommunerne.

I Venstre vil vi en anden vej. For i alt for lang tid har staten haft et stramt
greb om halsen på kommunerne – og ingen af os bliver altså hverken dygtigere
eller mere effektive i en hverdag med daglige bureaukratiske benspænd, som
de ofte oplever det i kommunerne. Hør det fra en, der tidligere har arbejdet
på Grindsted Rådhus i 18 år.
I mandags var jeg så i Folketingssalen til 1. behandlingen af vores forslag - og
jeg vil kæmpe en brag kamp for at få opbakning til forslaget, selvom det
bliver en svær sag med det røde flertal, vi har lige nu.
Jeg har en grundlæggende tro på, at når vi er frie, så har vi også de bedste
betingelser for at udvikle os og tænke anderledes. For når vi er frie, så

blomstrer kreativiteten. Det gælder ikke mindst også landets kommuner, der
på tværs af adskillige områder har en løkke af statslig regulering så stramt
bundet om halsen, at det kvæler både udvikling og virkelyst landet over – og
det går i sidste ende udover alle os borgere. Med de udvidede
frikommuneforsøg vil vi derfor give kommunerne større lokalt handlerum til
at udvikle den kommunale velfærd på den måde, der giver mening for den
enkelte kommune.

Hyggeligt besøg hjemmefra på Christiansborg
I onsdags havde jeg fornøjelsen af at have 35 engagerede elever hjemme fra
Grindsted Landbrugsskole på besøg ved Christiansborg. De var nemlig kørt en
tur østpå for at høre lidt om hverdagen på Christiansborg, de historiske
bygninger og politiske dagsordener - og det var enormt hyggeligt at høre den
hjemlige og velkendte sydjyske røst lige midt på slotspladsen.
På grund af corona foregik rundvisningen udendørs med besøg i både
bibliotekshaven, ridebanen og slotspladsen, hvor jeg fortalte om alt det, der
fylder i hverdagen som folketingsmedlem for Venstre, formand for
Folketingets erhvervsudvalg og partiets turisme-, indenrigs- og
kommunalordfører – og helt oplagt for dagens gæster - som medlem af Miljø
og Fødevareudvalget.
Vi fik nemlig også et par gode snakke om rigide landbrugsregler og
minkskandalen, som flere af eleverne selv er berørte af. For alene otte af
dem havde oprindeligt valgt mink-linjen, og flere har familier i branchen. Der
er ikke noget at sige til, at de - ligesom jeg - står tilbage med en noget tom
fornemmelse og en masse ubesvarede spørgsmål.

Et gennemgående tema i rundvisningen var selvfølgelig mine sydjyske rødder,
som jeg også som folketingsmedlem værner særligt om. Derfor kan jeg heller
ikke forestille mig at skifte mit dejlige Krogager ud med Hovedstaden, som

mange andre folketingsmedlemmer, der bor uden for deres kreds.
For mig er det nemlig helt naturligt at være en del af det område, jeg
repræsenterer på nu tiende år i Folketinget. Hvis man kun kommer på besøg i
sin kreds få gange om året, så mister man fornemmelsen af, hvad der foregår
lokalt, hvis du spørger mig.
Tak til Grinsted Landbrugsskole for besøget!

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
- 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!
De bedste og taknemmeligste 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.
Min adresse er:
Medlem af Folketinget Anni Matthiesen (V)
Egebjerg Landevej 14, Krogager
Grindsted 7200
Denmark
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