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Venstre er fortsat det største borgerlige parti på Danmarkskortet
Det er nu godt en uge siden, at vi var ved stemmeurnerne, og det lader til, at
borgmesterposterne efter adskillige tovtrækninger er fordelt landet over.
Selvom konstitueringerne ikke er gået i vores retning alle steder, så kan vi
være mere end stolte over det flotte valg, Venstre fik.
Derfor vil jeg også gerne sige alle jer, der har givet den en skalle for partiet
henover de seneste uger og måneder, en kæmpe tak! Uden den enorme
opbakning fra vores stærke bagland kunne resultatet meget vel have set
ganske anderledes ud efter en lang periode i modvind.
Men vi har endnu engang bevist, at selvom det stormer i Venstre, så bliver vi
stående sammen. Vi er et unikt fællesskab med stærke rødder i både det
kommunale og regionale Danmark. Sådan skal det også blive ved med at
være! Fremtiden ser lys (og blå) ud.

Ser jeg på valget her i min egen kreds, er det helt naturligt med lidt blandede
følelser.
Først skal lyde et stort og velfortjent tillykke til Billunds nyvalgte borgmester
Stephanie Storbank. Det var en meget vigtig sejr for kommunen, og jeg er
helt overbevist om, at Stephanie bliver en fremragende borgmester.
Dernæst skal lyde et mindst ligeså stort tillykke med det meget flotte valg til
Venstres borgmesterkandidat i Vejen Morten Thorøe. Morten har haft min
fulde opbakning gennem hele valgkampen - og hvor havde jeg ønsket mig, at
det var ham, der skulle overtage borgmesterkæden efter Egon Fræhr til
januar.
Desværre har Konservative landet over vist sig at prioritere magten fremfor
det ellers stærke blå fællesskab. Derfor blev det ikke til en Venstreborgmester i Vejen i denne omgang.

Jeg er mildest talt forundret over Konservatives adfærd landet over. Men som
et gammelt politisk ordspil siger: Hvis du skal dele kahyt med enten en
radikal eller konservativ, så vælg altid den radikale. Der skal I blot slås om,
hvem der skal ligge i hvilken side - med den konservative bør du ikke lukke et
øje hele natten. Det er på en eller anden måde meget passende i disse uger.
Men selvom konstitueringerne ikke er gået vores vej alle steder, har vi gjort
alt, hvad vi kunne. Og vi vil fortsætte med at søge både indflydelse og
samarbejde - for sådan driver vi politik i Venstre.
I går morges kunne vi også glæde os over, at Venstres borgmester i Kalundborg
Martin Damm nu igen overtager roret og bliver formand for Kommunernes
Landsforening. Det er en meget glædelig nyhed!
Endnu engang tak til alle jer, der har bidraget til, at vi fik et flot valg - og
fortsat er det største borgerlige parti på Danmarkskortet.

Ikke en statsminister værdigt
I disse uger taler vi helt uundgåeligt meget om både mink og SMS'er. Om jeg
begriber, hvordan det kan gå til, at en dansk statsminister kan opføre sig, som
Mette Frederiksen gør i øjeblikket.
Det er magtfuldkommenhed af helt nye dimensioner, vi er vidner til. Vi kan
være politisk uenige på kryds og tværs i dansk politik, men når vi ikke
længere kan stole på, at landets statsminister taler sandt - ja, så ser det skidt
ud.
I sidste ende handler det for mig om én ting: Kan jeg undgå at blive straffet,
hvis jeg siger, at jeg ikke var klar over, at jeg ikke måtte køre mere end 50
km i timen i byerne? Kan landmanden undgå en bøde, hvis han siger, at han
ikke vidste, at der skulle sås efterafgrøder inden 20. August? Det tror jeg
ikke, at statsministeren mener.
Men kan landets statsminister så undgå straf, hvis hun siger, at hun ikke var
klar over, at hun ikke måtte lukke et helt erhverv - og tilfældigvis bortskaffer
alle beviser, der kan afsløre sandheden?
Det mener jeg ikke! Lov er lov, og lov skal holdes - uanset hvem du er.

35 moderne sundhedshuse og 15 nye ambulancer og akutbiler...
...det er bare en del af det sundhedsudspil, vi har præsenteret i Venstre.
Vores bud på fremtidens endnu stærkere sundhedsvæsen.
For noget af det allermest sårbare, vi kan opleve, er, at vi selv eller vores
kære bliver syge. Siden 2001 - hvor Venstre har været ved roret i mange af
årene - er det heldigvis blevet markant mere trygt at være patient i
Danmark.
Vi har indført stærke patientrettigheder, bekæmpet ventelister, løftet
kvaliteten og prioriteret store beløb til vores fælles sundhed. Langt flere
kommer igennem alvorlig sygdom. Men vi er langt fra færdige. Vi vil have
vores sundhedsvæsen tættere på den enkelte dansker.
Derfor vil vi oprette 35 nye moderne sundhedshuse og 15 nye ambulancer og
akutbiler i hele landet. Vi skal alle sammen være trygge ved, at vi får den
nødvendige og hurtige hjælp, hvis uheldet er ude. Uanset hvor i landet vi
bor.
I de nye sundhedshuse skal eksempelvis vores kroniske patienter kunne gå til
undersøgelser, kontroller og behandlinger – uden at skulle ud på en længere
tur til sygehuset.

Vi vil desuden oprette fem nye centre for hjælpemidler – ét i hver af landets
regioner. For hvis vi har brug for krykker eller en kørestol oplever man alt for
ofte at komme i klemme i regionens og kommunens kamp om at undgå
regningen. Det er bare ikke godt nok.
Vi foreslår derfor, at kommuner og regioner med de fem nye centre skal
forpligtes til at samarbejde om både at visitere, finansiere, indkøbe og
udlevere de hjælpemidler, vi hver især får brug for gennem livet.
Følelsen af at være kastebold mellem læge, sygehus og kommune er i dag en
stor frustration for rigtig mange. Det er slet ikke i orden, når man i forvejen
befinder sig i en sårbar situation.
Derfor vil vi give ældre medicinske patienter, patienter med kroniske
sygdomme eller psykiske lidelser ret til et pakkeforløb. Det betyder, at man
på tværs af grenene i sundhedsvæsenet bliver fulgt helt fra mistanken om
sygdom, til udredning, behandling og opfølgning.

I Venstre sætter vi altid patienten i centrum - og vores nye udspil er endnu et
skridt i den rigtige retning.

Ridder af Dannebrogordenen
Den 15. september i år kunne jeg fejre 10 års jubilæum som
folketingsmedlem for Venstre her i det syd- og sønderjyske. På tirsdagens
gruppemøde blev jeg derfor overrasket af vores gruppeformand Karsten
Lauritzen, som overrakte mig Ridderkorset fra Hendes Majestæt Dronningen.
Det blev jeg selvfølgelig meget rørt over.

Jeg er mere end taknemmelig for mine nu mere end 10 år som repræsentant
for mit syd- og sønderjyske ophav. Jeg går på arbejde hver eneste dag for at
gøre vores dejlige landsdel endnu bedre i morgen, end den var i går.

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!

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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