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Erhvervsliv, erhvervsliv, erhvervsliv 

 

Venstre er et parti, der vil vækst og udvikling i hele landet. Dermed vil vi 

også erhvervslivet. For erhvervslivet danner grundlaget for vores alles 

velstand. Det er hele forudsætningen for, at vi kan have danske 

arbejdspladser, en sund økonomi og investere i velfærd. Pengene skal 

tjenes, før de kan bruges. Vi har brug for stærke danske virksomheder, 

iværksætteri og høj beskæftigelse. 

 

Netop derfor har Venstre præsenteret 17 initiativer for et stærkere 

erhvervsliv. Det handler blandt andet om, at vi vil videreføre det 

skattestop, vores Venstre-ledede regering selv indførte. Vi vil lette byrder 

for erhvervslivet. Vi vil forbedre virksomhedernes mulighed for at 

rekruttere udenlandsk arbejdskraft ved at hæve beløbsgrænsen til 350.000 

kr. om året for de 30 lande, som har størst investeringsflow til og fra 

Danmark. Vi vil skabe bedre vilkår for iværksættere ved at indføre 

iværksætterorlov på de videregående uddannelser, forbedre iværksætteres 

adgang til risikovillig kapital og sætte iværksætteri på skoleskemaet. Vi vil 

øge forskningen i grønne løsninger med 1 mia. kr. i 2025 og 2 mia. kr. i 

2030. 

 

Det er en række gode, konkrete initiativer, som kan skabe mere vækst, 

arbejdspladser og velstand i Danmark. Vi skal leve af gode idéer og 

arbejdende mennesker. Derfor mener vi i Venstre, at vi skal skabe de bedst 

mulige rammer for vores erhvervsliv. 

  



 

De Glade Jyders Fest: Slå søm i med Kristian 

Jensen 

 

Fredag d. 31. maj var jeg sammen med Venstres næstformand (og 

finansminister), Kristian Jensen, til De Glade Jyders fest i Sønder Omme. Det 

var en rigtig god oplevelse – selvsagt med nogle glade jyder til stede. 

Humøret blev kun bedre af den gode musik og det fine vejr. Min egen søn, 

Thomas, spillede sammen med sit band. Det skabte rigtig god stemning – og 

som mor var jeg naturligvis stolt over, at min søn og hans kammerater kan 

være med til at binde lokale borgere sammen gennem musik og højt humør. 

 

Da Venstres næstformand, Kristian Jensen, ankom med sin valgbus, fortsatte 

jydelegene. Her fik vi nemlig konkurreret om at slå søm i en træstub. Det 



 

viste sig hurtigt, at Kristian Jensen havde øvet sig. Han var nemlig ret god til 

at hamre søm i træstubben. 

 

 

Stort fremmøde til vælgermøde i Rødding:  

 

Torsdag d. 30. maj var jeg til vælgermøde i Rødding. Det blev til et stort et 

af slagsen. Måske skyldtes det store fremmøde, at der til vælgermødet blev 

serveret gratis stegt flæsk med persillesovs. Eller valgflæsk - kunne man jo 

kalde det. 

 

Jeg synes samtidig, det store fremmøde sendte et signal om, at danskerne 

gerne vil deltage aktivt i deres lokalsamfund – og i demokratiet. Det var en 



 

fornøjelse for mig som politiker. Til vælgermødet fik vi diskuteret politik på 

tværs af partierne, og det blev tydeligt, at der er nogle væsentlige forskelle 

mellem os folketingskandidater. Med andre ord: der er noget på spil ved det 

kommende folketingsvalg. 

 

 

Frie skoler – der mangler stadig svar 

 

Et af de steder, hvor forskellen mellem partierne har været tydelig her i 

løbet af valgkampen, er i forhold til støtten til de frie skoler. Her har 

socialdemokraterne blandt andet været ude og sige, at de vil skære i den 



 

økonomiske støtte til de frie skoler. Det har skabt megen debat. For hvis 

Socialdemokratiets forslag bliver til virkelighed, og støtten skæres, så tyder 

meget på, at en række frie skoler må dreje nøglen om og lukke ned. Særligt i 

landdistrikterne. 

 

Efter megen kritik har socialdemokraterne så fortrudt deres politik omkring 

de frie skoler. Det betyder, at de nu trækker i land og siger, at de kun vil 

skære i støtten til frie skoler, der ligger tæt på en folkeskole. Hvad ”tæt på” 

betyder, uddyber Socialdemokratiet ikke. Man ved ikke hvilke skoler, der skal 

skæres i støtte til, og hvilke der ikke skal. Svarene mangler. Ligesom med 

Socialdemokratiets pensionsudspil, kan vælgerne igen ikke vide, hvad de får. 

De kan ikke vide, hvem socialdemokraternes lovgivning skal have betydning 

for. 

 

I Venstre har vi meldt klart ud, at vi ønsker at fastholde det økonomiske 

tilskud til de frie skoler. Vi mener, de frie skoler spiller en vigtig rolle i 

forhold til at skabe varierede og gode undervisningstilbud i hele landet. Vi 

mener, at forældre og børn skal have lov til at have frit skolevalg. 

  

Med venlig hilsen 

 

Anni Matthiesen 

 

 

 

 

 

 



 

MEDIEOMTALE SIDEN SIDST 
 

 

Fra JydskeVestkysten Vejen, 31. maj  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fra JydskeVestkysten Vejen, 31. maj  

 

 

 

Fra Kristeligt Folkeblad, 31. maj  

 



 

Fra JydskeVestkysten Billund, 30. maj  

 

 

Fra JydskeVestkysten Vejen, 29. maj 

 



 

 

 

 

KONTAKT MIG 

Hvis du har nogle spørgsmål, hvis du ønsker, at jeg skal deltage i et 

arrangement, eller skal jeg kigge på en sag, så kontakt gerne mig (ved at 

besvare denne mail) eller en af mine medarbejdere: 

 

Sekretær: Tine.Rasksen@ft.dk 

Politisk medarbejder Peter Poulsen: vpepo@ft.dk 
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