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Det nye folketingsår blev skudt i gang
Oktober er traditionen tro måneden, hvor det nye folketingsår bliver skudt
i gang – og i år fandt denne festlige dag sted tirsdag den 2. oktober. Her
var Christiansborg klædt på til fest med blomster og dannebrogsflag, så

1

Borgen blev vist frem på flotteste vis. Det er altid en stor oplevelse at
være med til åbningen af Folketinget, og derfor var jeg også glad for at
kunne dele oplevelsen med min kæreste, Kurt.
Til åbningen er der altid et stort medieopbud, og derfor blev dagen da også
indledt med et par interviews. Efter de forskellige interviews fortsatte vi
til Christiansborg Slotskirke til gudstjeneste, som blev efterfulgt af
kirkekaffe. En smuk tradition, som er værd at holde i hævd.
Herefter blev der gjort klar til åbningen af det nye folketingsår i
Folketingssalen. Kl. 12 sidder den royale familie klar i salen, og det første
møde i det nye folketingsår kan starte. Her lægger statsministeren ud med
at redegøre for ”rigets almindelige stilling og de af regeringens påtænkte
foranstaltninger”, som det står skrevet i Grundloven. Der er ofte plads til
lidt sjove bemærkninger, og i slutningen af statsministerens tale gik der da
også et sus gennem salen, da statsministeren fik de fleste af os til at tro,
at han ville udskrive valg – men det lader dog vente på sig lidt endnu.
I Venstre er det blevet en tradition, at vi markerer afslutningen af dagen
ved, at alle Venstres folketingsmedlemmer og ansatte tager ud og spiser
for at fejre denne demokratiets festdag. Det er en hyggelig måde at slutte
denne festdag af på.
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Fuld gang i forhandlingerne om EUD-udspillet
og folkeskoleudspillet
Som I måske nok ved, blev der i sidste måned præsenteret henholdsvis et
EUD-udspil og et lille folkeskoleudspil i én og samme uge.
Med EUD-udspillet vil vi løfte de danske erhvervsuddannelser og vejen
dertil. Vi vil fremover uddanne mange flere faglærte – mere præcist er
vores mål, at mindst 25 pct. skal vælge en erhvervsuddannelse direkte
efter 9./10. klasse i 2020. Der er hårdt brug for, at flere unge vælger en
erhvervsuddannelse og faglært arbejdskraft er noget, som mange
virksomheder allerede skriger efter.
Med folkeskoleudspillet vil vi lave nogle justeringer på folkeskolereformen,
så fagligheden styrkes og skolerne får mere frihed. Folkeskolereformen har
desværre vist sig at være uhensigtsmæssig på nogle punkter og dette er
grund til justeringerne.
De to udspil på undervisningsområdet betyder, at det er en travl tid for
partiernes undervisningsordførere – mig selv inklusiv. Der er nemlig fuld
tryk på forhandlingerne af de to udspil.
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I skrivende stund er vi nået langt i forhandlingerne, men
uddannelsesområdet er komplekst med mange forskellige interesser. Der er
mange brikker, der skal falde på plads, inden vi har de endelige aftaler på
plads. Jeg er dog fortrøstningsfuld. Jeg er sikker på, at vi nok skal nå i mål
med forhandlinger, så vi kan præsentere et par fornuftige aftaler inden for
den nærmeste fremtid.

Nyt klima- og luftudspil fra regeringen
Oktober har indtil videre været en begivenhedsrig måned. Det var nemlig
også måneden, hvor regeringen præsenterede et meget ambitiøst klima- og
luftudspil.
Klima- og luftudspillet er blevet navngivet: ”Sammen om en grønnere
fremtid”. Med udspillet tager vi ansvar for vores klode og viser vejen til en
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grønnere fremtiden gennem 38 konkrete initiativer. Det er initiativer, som
sammenlagt skaber en mere klimavenlig transportsektor i byen og på
landet, et moderne landbrug og en grøn omstilling af boliger og industri.
For at nævne nogle få af de 38 initiativer vil vi stoppe salget af nye benzinog dieselbiler i 2030, fjerne registreringsafgiften på grønne biler under
400.000 kr. i 2019 og 2020, styrke klimaforskningen på landbrugsområdet
og give flere penge til klimainitiativer, så vi kan komme helt i mål med
vores klimaforpligtelse.
Danmark er et grønt foregangsland – og det skal vi også være fremover. Vi
skal vise vejen, så andre lande også kommer med på den grønne vogn. Og
det mener jeg også, at klima- og luftudspillet i høj grad afspejler.
Du kan se udspillet her.
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Udenlandsk besøg på Borgen
Onsdag den 10. oktober fik jeg fornemt besøg på Christiansborg. Her var
jeg nemlig først vært for repræsentanter fra Bulgarsk Skoleforening og
senere på dagen for et stort hold kursister fra sprogskolen i Varde og
Esbjerg.
Gruppen af repræsentanter fra Bulgarsk Skoleforening har været på
studietur i Danmark for at lære mere om de frie og private skoler i
Danmark. I Bulgarien er de nemlig i gang med at etablere frie og private
skoler i området nær Sofia. Men de er udfordret på tilslutningen, da der i
øjeblikket kun går under 2 pct. af de bulgarske elever på private skoler.
Under besøget udvekslede vi erfaringer, og jeg fik mulighed for at fortælle
om det tætte samarbejde, der er mellem branchen og politikerne i
Danmark, samt hvorfor det er så vigtigt at udnytte den unikke viden, som
branchen besidder.
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Som undervisningsordfører glæder det mig, at andre lande ser potentiale i
det uddannelsessystem, vi har i Danmark. Og derfor deler jeg glædeligt –
og stolt – ud af de danske erfaringer.
Senere på dagen fik jeg også besøg af 50 personer fra sprogskolen i Varde
og Esbjerg. Jeg havde fornøjelsen af at give dem en rundvisning i
Folketinget – som naturligvis foregik på dansk. Det var en stor flok med
mange forskellige nationaliteter, men alle udviste den samme store
nysgerrighed og taknemmelighed for at kunne besøge det danske
parlament.

Med venlig hilsen
Anni Matthiesen
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UDPLUK AF MEDIEOMTALE DEN
SENESTE MÅNED
Fra Avisen Danmark d. 14. oktober
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Fra Jydske Vestkysten Vejen d. 8. oktober
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Fra JydskeVestkysten Varde d. 25. september

Fra Ugeavisen Ny Tirsdag d. 25 september
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MØD MIG HER:

27/10 kl. 9.00 Rundtur med "Min købmand"
i Gesten, Bække, Hovborg, Lindknud og
Gjerndrup
29/10 kl. 9.00 Dialogmøde med
Trekantområdet, Spinderihallerne i Vejle
29/10 kl. 11.00 Autismeskolen i Vejle
29/10 kl. 15.00 Dialogmøde om psykisk sårbare
unge, Grindsted Erhvervsskole
1/11 kl. 10.30 Ligeværds Årsmøde,
Konferencecenter Vingsted, Vejle
1/11 kl. 17.00 Mindemøde for Ivar Hansen,
Hovborg
10/11 kl. 9.00 Sydslesvigforeningens Landsmøde,
Husum, Tyskland

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:
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Sekretær: Tine.Rasksen@ft.dk
Politisk medarbejder Peter Poulsen: VPEPO@FT.DK
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