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Med forsvarsudvalget ombord et Hercules fly

En julehilsen fra Christiansborg
Så er vi for alvor kommet i gang med det politiske arbejde! Og det
er både spændende og rigtig dejligt.
Hverdagene er ved at taget form med udvalgsmøder, samråd, debat
i salen, møder med ministre, gruppemøder m.m. Dertil kommer de
mange hundrede mails hver uge med borgerhenvendelser,
dagsordener og politiske informationer.
Mandagene bruger jeg til at komme ud i landet og i særdeleshed
rundt i Nordvestjylland. Jeg får rigtig mange invitationer, og tager
med glæde imod. Jeg mener det er enormt vigtigt, at kende sit
bagland, og skabe et konstruktivt netværk til gavn for hele
Nordvestjylland.
Så dagene flyver af sted. Jeg har tillige mange besøg og
rundvisninger. Det sætter jeg stor pris på. Helt naturligt falder jeg
tilbage i den gamle lærerrolle, når jeg fortæller om demokratiets
opståen, Christiansborg, og de mange, mange historiske aftaler som
bygningen gemmer.
I forrige uge var jeg på studietur rundt i Jylland med
Forsvarsudvalget. På tre dage besøgte vi Hærens Kampskole i
Sønderborg, Redningsberedskabet i Tinglev, Hærens Sergentskole i
Oxbøll, Luftvåbenet i Aalborg og Søværnet i Frederikshavn.
Jeg fik et helt fantastisk indblik i de tre værn og i
Redningsberedskabet, hvilket jo er helt nødvendigt for mig som
næstformand
i
Forsvarsudvalget
og
som
ordfører
for
Redningsberedskabet.

Ordfører for Landdistrikterne og Øerne

Der har også været plads til praktikanter. Jeg har haft nogle helt
utrolig dygtige elever, som sugede politik til sig. Jeg er sikker på
at frøene til nye Holstebropolitikere blev sået under forløbene.
Julen nærmer sig. Folketinget går på juleferie fra den 22.
december. Finanslovsforhandlinger har fyldt meget de seneste
uge. Og det har givet resultat. For første gang i 10 år har vi en
finanslov, der ikke bare tager hånd om nogle af samfundets mest
udsatte grupper, den er også indgået bredt henover midten. Det
drejer sig om aftaler lige fra politi, kriminalforsorgen, forskning,
trafik,
almene
boliger,
praktikpladser
og
retsog
udlændingepolitik.
I dette nyhedsbrev kan du læse mere om nogle af de centrale
initiativer i finansloven.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en rigtig glædelig
jul samt et godt og lykkebringende nytår.
Med venlig hilsen
Annette Lind

Et tiltrængt løft til psykiatrien
For første gang i 10 år blev der i sidste uge indgået en
satspuljeaftale, der for alvor tager hånd om nogle af samfundets
mest udsatte grupper. Dermed har regeringen sikret
sundhedsvæsenet hele 1.166 mio. kr. ekstra frem mod 2015.
Særligt psykiatrien får en saltvandsindsprøjtning på 830 mio.
kr. over de næste fire år. Heraf gøres langt størstedelen til en
permanent opprioritering på finansloven, så pengene ikke
længere skal genforhandles hvert fjerde år. Dermed har
regeringen taget et afgørende skridt mod at ligestille psykiske
og fysiske sygdomme. Og det er stærkt tiltrængt. I snart et årti
har VKO sparet så meget og så ofte på psykiatrien, at
udgifterne pr. psykiatrisk patient er faldet med 15 pct. siden
2001, mens antallet af sengepladser er beskåret med 22 pct.
Det skal være slut nu.
Helt konkret skal pengene gå til flere sengepladser i psykiatrien,
for at sikre muligheden for indlæggelse, når det er nødvendigt.
Herudover vil regeringen sikre en hurtigere udredning af psykisk
syge børn og voksne. Regeringen hverken kan eller vil
acceptere, at syge børn i dag tvinges til at spilde deres barndom
på en venteliste, mens de bliver dårligere. Samtidig sikrer vi, at
psykiatrien bliver lettere tilgængelig og at tilskud til
psykologhjælp fremover ydes til alle. Det skal ikke længere
være alderen eller pengepungen, der afgør, hvem der har
mulighed for psykologhjælp.

Finanslov 2012 – en ny politisk kurs er sat
Her er en kort gennemgang af hovedinitiativerne i aftalen om næste
års finanslov.
Kickstart af dansk økonomi. Der fremrykkes og igangsættes
investeringer i skoler, daginstitutioner, veje, sygehuse, boliger og miljø
for 18,75 mia. kr. i 2012-13. BoligJobordningen videreføres i 2012, og
herefter oprettes en målrettet grøn energirenoveringspulje. Vores
kickstart vil samlet skabe 21.000 nye arbejdspladser, vækst og
optimisme.
Fattigdom skal bekæmpes. Regeringen vil afskaffe starthjælp,
introduktionsydelse og kontanthjælpsloftet samt den tidligere regerings
loft over børnefamilie- og ungeydelsen. For Socialdemokraterne er det
vigtigt, at ingen skubbes ud i fattigdom. VKO’s fattigdomsydelser har
hverken skabt bedre integration eller fodfæste på arbejdsmarkedet –
tværtimod!
Et bedre og mere lige sundhedsvæsen. Egenbetalingen for kunstig
befrugtning til ufrivilligt barnløse afskaffes, så vi igen får en fri og lige
adgang til vores offentlige sundhedsvæsen. Socialdemokraterne og
regeringen tager med vores finanslovsforslag også hånd om nogle af
samfundets svageste. Vi vil nemlig opprioritere psykiatriindsatsen
permanent. De ekstra ressourcer skal gå til en effektiv og hurtig
udredning og behandling af sindslidende, flere psykiatriske
sengepladser og muligheden for hjælp under psykologordningen
udbredes til alle i en prøveperiode. Vi indfører et loft over, hvor meget
borgere med alvorligere medfødte tandproblemer maksimalt kan
komme til at betale.
Mere og bedre uddannelse. Med finanslovsforslaget vil regeringen
tage fat på at opgradere uddannelsesindsatsen. Første skridt er at
følge op på uddannelsesmålsætningerne i regeringsgrundlaget, hvor vi
siger at 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre mindst en
ungdomsuddannelse og 60 pct. en videregående uddannelse. Derfor
oprettes 10.400 ekstra praktikpladser næste år, og vi styrker indsatsen
for at skabe plads til mere aktivitet på uddannelserne. Samlet
investeres der 420 mio. kr. i 2012 og 630 mio. kr. i 2013 i vores
uddannelser. Samtidig annulleres den tidligere regerings besparelse på
SU’en.
Til
forskning
afsættes
yderligere
300
mio.
kr.
Bedre normeringer i dagtilbud. Der afsættes 500 mio. kr. fra 2013
og frem til bedre normeringer i vuggestuer, børnehaver mv., svarende
til at der kan ansættes yderligere 1.500 personer i dagtilbuddene.
Billeder fra min tur med
Forsvarsudvalget

Målrettet beskæftigelse. Dagpengeperioden forlænges med ½ år for
forsikrede ledige. Prisloftet fjernes for alle kurser til og med
erhvervsuddannelsesniveauet, herunder alle AMU-kurser. Så styrker vi
indsatsen over for social dumping bl.a. med større fælles aktioner
mellem SKAT, Arbejdstilsynet og politiet samt tre udrykningsenheder i
Arbejdstilsynet. Endelig styrkes indsatsen mod ungdomsarbejdsløshed
med 30 mio. kr.
Højere ulandsbistand til verdens fattigste. Der afsættes yderligere
234 mio. kr. i 2012 og 600 mio. kr. i 2013 til udviklingsbistand, så den
udgør 0,83 pct. af BNI.
Læs hele finanslovsaftalen her

Side 2

Bred aftale sikrer flere praktikpladser
Det er glædeligt, at den nye S-R-SF-regering netop har sikret
en bred aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser.
Aftalen skaffer 10.400 ekstra praktikpladser næste år.
Med
aftalen
gør
vi
nu
noget
ved
den
alvorlige
praktikpladssituation. I dag har vi nemlig tusindvis af fortvivlede
unge på erhvervsskolerne, der ikke kan gøre deres uddannelse
færdig, fordi der er for få praktikpladser. Det er ikke holdbart!
Når nu de unge gør præcis det, som vi beder dem om, nemlig at
tage en uddannelse, så skal vi selvfølgelig også være med til at
skabe de nødvendige praktikpladsmuligheder, så de unge kan
færdiggøre deres uddannelse. Dermed hjælper vi ikke kun de
unge, vi sikrer samtidig samfundet kvalificeret arbejdskraft i
fremtiden.
Den opgave løser vi nu. Med aftalen sikrer vi først og fremmest,
at der oprettes 3000 ekstra skolepraktikpladser. For at højne
kvaliteten
i
skolepraktikken
gennemføres
forsøg
med
praktikpladscentre på erhvervsskolerne. Og så sættes der skub i
brugen af sociale klausuler. Vi ønsker, at der ved større
offentlige byggerier stilles krav til de private virksomheder, der
byder ind på opgaven, at de har ansat lærlinge og svende. Det
er kun ret og rimeligt. Vi finder også finansiering til at
videreføre flere centrale initiativer på området, der ellers ville
stoppe næste år. Derfor kan vi bl.a. fortsætte bonusordningen
til private og offentlige arbejdsgivere, der indgår en
uddannelsesaftale med en elev.

Hvis du fremover ønsker
at følge med i min
hverdag, i mit politiske
liv eller bare holde dig
opdateret på regeringens
politik, så tilmeld dig mit
nyhedsbrev ved at sende
en mail til:
annette.lind@ft.dk

Kontakt mig
Hvis du har ris, ros, idéer
eller kommentarer, er du
mere end velkommen til at
kontakte mig:
Tlf.nr.: 33 37 40 70
E-mail: annette.lind@ft.dk

Besøg min hjemmeside
her.

Klik og find mig på
facebook!

