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Så kan julefreden atter sænke sig landet over
Så ramte kalenderen d. 22. december. Vi er forbi årets korteste dag - og
selvom det kan være svært at forstå, går vi nu lysere tider i møde.
I disse dage afslutter vi det politiske arbejde på Christiansborg for i år.
Dagen i dag har stået på finanslovsdebat i folketingssalen. Så nu er vi klar til
en dejlig juleferie med vores nærmeste. Jeg glæder mig til at få ladet
batterierne helt op, så vi er klar til en ny og spændende politisk sæson i det
nye år. Der bliver nok at tage fat på!
Selvom julehyggen heldigvis også har fundet vej til Christiansborg, bliver det
nu skønt at skrue helt op for julestemningen herhjemme i Krogager de
kommende dage. I søndags - på 4. søndag i advent - blev årets juletræ
fundet, så vi er klar til i morgen at fejre Lillejuleaften med mine drenge.
Juleaften skal der julehygges med Kurts familie.

Men inden julehyggen helt har sænket sig, får I lige her et par nedslag fra den
seneste tid på den politiske front. For det har i dén grad været et par
hektiske uger på Christiansborg!

Regeringen måtte straks hoste op med 450 mio. til kommunerne
Sommetider skal man virkelig være vaks ved havelågen i dansk politik! I går
vedtog vi nemlig en lov i Folketinget, som ruller en tredjedel af
udligningsreformen tilbage.
Det havde regeringen bare lige glemt at fortælle Folketinget. Det stod
simpelthen ikke i lovforslaget, som var en del af et forlig, vi har indgået med
regeringen. Men det betyder, at ca. 54 kommuner står til at tabe ca. 450 mio.
kr.

Det blev vi klar over søndag aften. Som Venstres indenrigs- og
kommunalordfører sad jeg selv med ved forhandlingsbordet under
udligningsreformen. Og jeg sørger altid for at have styr på papirerne. Det
viste sig i denne omgang at være afgørende. For jeg vidste nøjagtigt, at
regeringen i sin tid lovede at kompensere kommunerne for det tab.
Derfor satte vi foden ned og bad straks ministeren finde de nødvendige
millioner, så der kunne rettes op på sagen. Derfor bliver de berørte
kommuner nu fuldt kompenseret.
Du kan læse mere om forløbet her.

Konservative og DF sætter kriminelle fri i samfundet
Sommetider må man spærre øjnene op en ekstra gang. Det måtte jeg i hvert
fald, da Konservative og DF i sidste uge indgik en aftale med regeringen og SF
om landets fængsler.
For aftalen betyder, at dybt kriminelle volds- og narkoforbrydere nu slippes
tidligere fri – og deres gæld skal eftergives på lovlydige danskeres regning.
Det er helt absurd i mine øjne.
Det er i hvert fald ikke borgerlig-liberal retspolitik – og derfor er vi i Venstre
selvfølgelig ikke med i aftalen.
For mig virker det helt skørt, at partier som K og DF, der bryster sig af at
være tilhængere af retssikkerhed, kan bakke op om sådan en aftale.

Aftalen giver også mulighed for, at kriminelle i højere grad får lov til at
afsone deres straf hjemme på sofaen, mens deres ofre sidder tilbage med
langvarige mén. Er det virkelig rimeligt?
Mens lovlydige danskere efter en konkurs eller tvangsauktion hæfter for deres
gæld resten af livet, så skal dybt kriminelle da også bare skal have eftergivet
deres gæld. Hvis bare de holder sig på dydens smalle sti i fem år, så skal de
ikke længere betale sagens omkostninger. Det koster bare de lovlydige
skatteborgere 90 mio. kroner.
I Venstre mener vi ikke, at kriminelle skal lukkes tidligere ud i samfundet for
at spare penge. Vi mener, at forbrydere skal straffes for den ugerning, de har
begået.

Men vores fængselsvæsen er presset. Og vi havde gerne været med i en
aftale, hvor vi både fik flere fængselspladser i Danmark og udlandet. Men
løsningen er ikke at slippe kriminelle løs i samfundet, fordi man ikke lige kan
finde bedre løsninger. Det er simpelthen ikke retfærdigt overfor de mange
ofre og ansvarlige danskere, der opfører sig ordentligt.

Glædelig jul og godt nytår!
Corona har desværre igen fået fat landet over. Vi må atter affinde os med at
dele af vores frihed er taget fra os. Vores mange gode virksomheder betaler
igen en høj pris. Senest er behandlingsgarantien også suspenderet. Men i
Venstre kæmper vi for, at fornuften og friheden sejrer!
Forhåbentlig kan et par uger med afstand, vacciner og tid med vores
nærmeste få smitten under kontrol, så vi kan byde et 2022 i frihedens tegn
velkommen.
2021 har heldigvis budt på langt mere frihed og samvær end sidste år. Det har
givet plads til et bredere politisk fokus, som har båret frugt.
Blandt andet succesfulde spildevandstests fra Eurofins, en ophævet IHN-fri
status for vores dambrug og fiskesøer og et justeret byggereglement for
frustrerede parter i hele byggebranchen. Jeg følger selvfølgelig fortsat op på
det hele i det kommende år.
Allerede nu tegner der sig et billede af et travlt 2022 på den politiske front.
Regeringen vil oprette 15 nye natur-nationalparker, som går på kompromis
med både dyrevelfærd og vores adgang til naturen. De har også lovet en
reform af vores sundhedsvæsen, som vi fortsat venter på.
Der bliver uden tvivl flere ulykker at rette op på. Ikke mindst bliver vi i løbet
af året klar over, hvad der egentlig foregik, da statsministeren udstedte en
ulovlig ordre om at aflive alle mink i Danmark. Og så skal vi selvfølgelig sørge
for, at minkavlerne får deres erstatning!
Med de ord vil jeg ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt og
lykkebringende nytår!

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
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Denmark
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