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Tilbage i arbejdstøjet
Sommerferien er slut. Arbejdstøjet er fundet frem. Og gangene på
Christiansborg begynder så småt at summe af liv.
Der er en meget spændende og begivenhedsrig periode i vente dette
efterår – der er nemlig ikke så lang tid til det forestående folketingsvalg,
som skal afholdes senest juni 2019. Og med en god og afslappende ferie i
bagagen, er jeg klar til et nyt og travlt folketingsår, som forhåbentlig
kommer til at byde på en række gode resultater.
Selv har jeg bl.a. været i sommerhus i Bork med min familie og nydt det
gode sommervejr. Og så har vi også fejret min yngste søn Søren, som er
blevet erhvervsstudent. Traditionen tro, fik vi fejret ham med
studentergilde, ligesom vi også fik besøg af en masse glade studenter, der
var på studenterkørsel.
Det politiske arbejde har dog ikke stået helt stille i ferien – det går nemlig
hurtigt i Danmark. I juni tog ledigheden endnu et dyk, og antallet af
private arbejdspladser er steget med knap 140.000 siden valget i 2015.
Aldrig før har så mange haft et lønmodtagerjob – det går egentlig ret godt i
Danmark.
Takket være den skatteaftale som regeringen og DF indgik tidligere i år, fik
2,5 mio. danskere i arbejde lidt flere penge mellem hænderne i juli, end
de gjorde måneden forinden. Det er kun rimeligt og velfortjent, at
hårdtarbejdende danskere nu kan beholde lidt flere af de penge, de selv
tjener.
Det er dejlig at se, at den politik vi laver på Christiansborg bærer frugt.
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Tørke i Danmark
Selvom der har været ferie, og Folketinget har været lukket, så holder politik
aldrig helt fri – heldigvis.
For mens rigtig mange danskere har ligget på stranden og nydt godt af den
usædvanlige varme og lange sommer, så har sommervarmen givet anledning
til frustrationer blandt landmændene. Det skyldes, at tørken har skabt et
massivt mangel på grovfoder og flere har set sig nødsaget til at slagte en del
af deres kvæg. Desuden har tørken også givet meget mindre høstudbytte,
hvilket jo stiller rigtig mange landmænd i en meget dårlig økonomisk
situation.
Regeringen har i første omgang givet en håndsrækning til de tørkeplagede
landmænd med tiltag, som bl.a. gør, at fristen for etablering af efterafgrøder
forlænges fra den 20. august til den 3. september. Miljø- og
Fødevareministeren arbejder dog fortsat med at se på flere tiltag for at
hjælpe landbruget i denne vanskelige situation.

3

På rundtur med Landdistrikternes Fællesråd
Mandag den 13. august var jeg på rundtur med Landdistrikternes Fællesråd og
LAG Vejen-Billund hos en række lokale virksomheder i det sydjyske.
Her fik vi mulighed for at besøge Hyldals Bryghus i Bække, Filskov Kro og
Bolding Apartment/Birkekær i Hejnsvig, hvor vi bl.a. hørte om udviklingen af
virksomhederne og det samarbejde, som de har med deres lokalområde. Med
støtte fra LAG-ordningen har virksomhederne bl.a. fået mulighed for oprette
et bryghus, etablere en række ferielejligheder og lave en gårdbutik samt en
webshop.
Det var en fornøjelse at se og høre om den store udvikling, som de tre
sydjyske virksomheder har gennemgået. Det er glædeligt, at LAG-midlerne
kan bidrage til ikke blot at udvikle de enkelte virksomheder, men også være
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med til at udvikle hele lokalsamfund.
De lokale virksomheder betyder enormt meget for et lokalsamfund. Derfor
ønsker jeg, som medlem af Udvalget for Landdistrikter og Øer, at sætte fokus
på vigtigheden af, at de lokale idéer støttes, og hvordan de blomstrer i de
små byer. Og her spiller LAG-ordningen en vigtig rolle, men jeg mener stadig,
at vi kan gøre mere.
Vi skal bl.a. undersøge hvordan vi kan lette den bureaukratiske byrde, som
virksomhederne og det lokale foreningsliv er pålagt. Som jeg tidligere har
skrevet om, bruger de små virksomheder og foreninger nemlig alt for meget
tid og energi på at udfylde alverdens formularer.
Vi skal fjerne unødige barrierer og understøtte det lokale erhvervsliv.
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Det årlige sommergruppemøde
Folketingsåret 2018/2019 bliver traditionen tro først skudt i gang den første
tirsdag i oktober, hvor der er royalt besøg i forbindelse med folketingssalens
åbning. Men den politiske sæson blev allerede skudt i gang i forbindelse med
det årlige sommergruppemøde, som i år blev afholdt i Aarhus.
Det var som sædvanligt en stor fornøjelse at deltage i det årlige
sommergruppemøde, hvor der ikke kun var politik på programmet – der var
nemlig også fundet tid til en række sjove indslag. Og som I måske kan se af
billedet, fik jeg sammen med mine gode bornholmske kollega Peter Juel
Jensen pudset mine evner som danser af til en omgang lanciers.
Under sommergruppemødet blev der også gjort politisk status, og kursen for
det kommende folketingsår blev sat.
Der er ingen tvivl om, at vi går et travlt efterår i møde med vigtige
forhandlinger og beslutninger. Under pressemødet i Smilets By kunne vores
statsminister, Lars Løkke Rasmussen, afsløre fem fokuspunkter for efteråret:

1.
2.
3.
4.
5.

Forbedring af kernevelfærden
Styrkelse af det nære sundhedsvæsen
Øget fokus på de sårbare og psykiatrien
Løft af erhvervsuddannelserne
Fuld fokus på klimaet og den rene luft

I løbet af efteråret vil vi præsentere en sammenhængsreform, der skal styrke
kernevelfærden for borgerne og sikre, at medarbejderne har tid til
kerneopgaverne. Vi vil ligeledes præsentere en sundhedsreform i løbet af
oktober, som skal skabe fokus og nærhed i sundhedsvæsenet. Derudover kan
vi også se frem til regeringens klimaudspil, som vil blive præsenteret til
efteråret.
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Til min store glæde blev det også meldt ud, at der skal være et øget fokus på
de sårbare og psykiatrien. Det er noget, som jeg har meget på sinde, og som
fylder meget i mit daglige arbejde på Borgen. Alt for mange børn og unge
mistrives og har ondt i livet. Det er vores fremtid, der er på spil.
Derudover skal erhvervsuddannelserne også prioriteres. I øjeblikket er det
almene gymnasium det eneste rigtige valg for mange unge, og det er et
problem. For virksomhederne skriger efter faglært arbejdskraft. I Danmark
har vi både brug for kloge hoveder og kloge hænder. Derfor glæder det mig,
som børne- og undervisningsordfører, at dette nu vil blive prioriteret.
Vi har arbejdstøjet på, og jeg ser frem til et travlt efterår med store ting i
vente.
Med venlig hilsen
Anni Matthiesen
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UDPLUK AF MEDIEOMTALE DEN
SENESTE MÅNED
Fra JydskeVestkysten Billund d. 17. august

8

Fra Midtjysk Ugeavis d. 14. august
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Fra fiskeritidende.dk d. 2. juli
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Fra Jyllands-Posten d. 13. august
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MØD MIG HER:

22/08 Kl. 16.00 Debat, Askov Højskole
26/08 Kl. 13.30 Høsttale, Hygum
Hjemstavnsgaard
27/08 Kl. 08.00 Besøg hos landmand på
Buskmosevej i Gråsten
31/08 Kl. 18.00 Open by night, Vejen
07/09 Kl. 14.00 Den varme stol, Rødding
Højskole
08/09 Kl. 13.00 Uddannelsesdebat, Nr. Nissum
09/09 Kl. 10.00 Veteran-stævne, Karens Minde

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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