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Kære socialdemokrater, venner og læsere af
mit nyhedsbrev
Året går på hæld. Dagene er lige nu mørke og korte, men om
ganske få dage har vi vintersolhverv og lysets komme. Når jeg
tænker tilbage på året, der er gået, er der langt, langt
overvejende lyse dage. Gode dage med politik, spændende
dage med rejser og dejlige dage hjemme.
Telefonen er alle politikeres nærmeste værktøj, og min telefon
er fyldt med dejlige billeder af mennesker, jeg har mødt, og af
ting, jeg har gjort og oplevet. Billeder og oplevelser jeg i vid
udstrækning har delt med jer på elektroniske medier og i mine
nyhedsbreve. Men også private billeder fra året, der er gået.
Og der er også de billeder, som altid vil være lagret på
nethinden. Det billede, som har brændt sig hårdest fast, er det
øjeblik, jeg krammer min søn, den dag han flyttede hjemmefra
for at spille fodbold i Randers FC. Han er glad, smilende og
stolt.
Mit juleønske sidste år var finansiering af Holstebromotorvejen.
Det ønske blev indfriet og fejret på behørig vis. De tre
nordvestjyske borgmestre og jeg lod champagnepropperne
springe den dag Finansministeren gav sit positive tilsagn. Og
her
i
den
sidste
uge
op
til
juleferien,
er
jeg
socialdemokraternes
ordfører,
når
vi
stemmer
Holstebromotorvejen igennem i Folketingssalen.
Vi ved nemlig godt, at en god infrastruktur er en vigtig
forudsætning for god vækst. Vestjylland er blevet til
Vækstjylland. Tænketanken Cevea har netop udgivet en
rapport, hvor Vestjylland fremhæves som et sundt og solidt
område – på alle fronter. Uddannelsesniveauet er højt, vores
børn trives, sundheden er god og det lokale foreningsliv spirer.

Kommunalvalgkamp og flot, flot
valgsejr til H.C. Østerby.

Det har krævet hårdt arbejde at nå hertil, og derfor kan vi med
god grund være stolte af, hvad Vestjylland viser i en svær
økonomisk tid. Og det gør for alvor op med myten om den
såkaldte rådne banan – et udtryk som vi er mange, der har
kæmpet hårdt for at afskaffe.
Året på Christiansborg har bragt et par ministerrokader med sig.
Efter rokaden i sommers fik jeg nye opgaver. Jeg blev udnævnt
til formand for Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg
og blev samtidig partiets forbrugerordfører. Det betyder en
masse møder i formandsstolen i Sundhedsudvalget og nye møder
i Erhvervsudvalget. Samtidig passer jeg mit arbejde som
næstformand i Forsvarsudvalget, hvor jeg er blevet en del af
forligskredsen, som forhandler på forsvarsområdet.
I årets løb har
samarbejde med
bestyrelsesmøder
Borgen, fordi vi
Vestjylland.
Deltager i Baltic Assembly i Riga for
Nordisk Råd.

jeg fået et tættere og mere forpligtende
Ringkøbing/Skjernkredsen. Jeg følger deres
og bringer dem tættere på politikken på
har brug for en stærk fælles stemme for

Det gode samarbejde gælder selvfølgelig også min egen kreds,
som jeg har et fantastisk samarbejde med. Dette efterår har vi
set rigtig meget til hinanden og har i fællesskab ført kommunalog regionsrådsvalg. Et valg som i Holstebro og Region Midtjylland
har givet socialdemokratiske valgsejre. Jeg vil gerne benytte
lejligheden til at ønske borgmester H.C. Østerby hjertelig tillykke
med det helt utroligt flotte valg. Det er fuldt fortjent. Samtidig vil
jeg ønske alle mine andre venner tillykke med deres valg. Både til
kommunalbestyrelserne og til Regionsrådet.
Når jeg kigger mine telefonbilleder igennem for året, der er gået,
er der mange billeder af mig selv – også et par selfies indimellem
sammen med gode folk – og jeg smiler på stort set alle billeder.
Det må være de mange lyse dage, der gør det, og de seje træk
for et bedre Danmark, som betyder, at også økonomien nu lysner
forude.
Tak for samarbejdet i året, der er gået.

En veloplagt Helle kom forbi
Holstebro i kommunalvalgkampen.
Her i vores valgcafe.

Rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.
Mange hilsener
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En rød og grøn finanslov
Julen står for døren, og vi fortravlede danskere ræser af sted for
at få de sidste julegaver købt inden juleaften. Mens vi venter på
julegaverne, som først skal åbnes den 24. december, så har
regeringen også haft travlt og har forhandlet en tidlig julegave på
plads til alle danskerne: Finansloven for 2014.
Forhandlingerne om Finansloven var hårde. Enhedslisten sagde
desværre nej til at være med i en aftale. Dermed sagde de også
nej til at tage ansvar og til at sikre almindelige lønmodtagere langt
bedre forhold, blandt andet gennem højere fradrag for
fagforeninger.
Hvis Enhedslisten havde turdet tage ansvar, havde det været
muligt at komme endnu længere og være endnu mere ambitiøse.
Alligevel fik vi, trods alt en rigtig god aftale i hus. Vi tog ansvar og
indgik en aftale med Venstre og Konservative, som heldigvis var
billigt til salg. Så med blå stemmer fik vi en rød og grøn finanslov,
der både sikrer mere velfærd, nye job, grøn omstilling og bedre
forhold for nogle af de mest udsatte mennesker i vores samfund.

Erhvervsudvalget til møde i
Nationalbanken. Guldbarren er din hvis
man kan få den ud. Desværre, det
lykkedes ikke.

Mere velfærd og en hånd til dem de mest udsatte
Fra næste år afsætter vi 1 milliard kroner om året til de ældre. Det
betyder, at de ældre fremover kan forvente en bedre pleje og
omsorg. Pengene kan kommunerne bruge til rengøring, flere bade,
bedre forhold på plejehjemmene eller bedre genoptræning.
Pengene skal bruges på de ældre, men med respekt for de enkelte
kommuner og de ældre. For vi socialdemokrater tror ikke på, at
man fra Christiansborg skal diktere, hvordan de ældres liv skal
leves, og hvornår de ældre skal gå i bad. Vi tror på, at de
mennesker, der arbejder med de ældre, og de ældre selv, bedst
ved, hvad de har brug for.
Derudover sikrer vi en bedre og mere værdig behandling af
mennesker med svære psykiske lidelser. Helt konkret vil vi halvere
anvendelsen af tvang i psykiatrien frem mod 2020. Det er
socialdemokratisk hjerteblod, at vi tager os godt af hinanden og
passer på dem, der har brug for en hjælpende hånd. Tvang kan
være nødvendig, når omsorgen for mennesker vægter højest, men
det skal altid være en sidste udvej, og det skal ske på et fagligt
grundlag. Derfor afsætter vi penge til at nedsætte brugen af tvang
og til at forbedre de fysiske forhold for psykiatriske patienter.
Finansloven sikrer også bedre kræftbehandling - særligt for børn.
Hvert år rammes 150 små drenge og piger af kræft. Behandling
med kemoterapi og strålebehandling kan være en barsk omgang,
der kan give alvorlige bivirkninger. Heldigvis er det en mulighed at
behandle med partikelterapi, der er en mere skånsom og effektiv
behandling af kræft. Vi sætter penge af til at etablere et center for
partikelterapi i Århus, så vi i fremtiden kan sikre en bedre
behandling af især kræftramte børn.

I Krydsfelt-debat på TV Midt/Vest om
nulvækst, landbrug og Vækstjylland.

Flere i job
Regeringen sætter alt ind på at skabe vækst og få flere i
arbejde. Derfor bliver nogle væsentlige elementer fra
skattereformen fremrykket, så det bedre kan betale sig at
arbejde. Det betyder, at beskæftigelsesfradraget for helt
almindelige lønmodtagere forhøjes allerede i 2014, og at enlige
forsørgere også får et særligt stort beskæftigelsesfradrag
allerede fra næste år.
Vi forhøjer også jobfradraget for kontanthjælpsmodtagere, så
kontanthjælpsmodtagerne oplever en større økonomisk gevinst
ved at tage et deltidsarbejde. Vi mener nemlig, at det altid skal
kunne betale sig at arbejde, uanset hvor meget det er.

Her hjælper jeg Socialdemokraterne med
indsamling til julehjælpen for
Menighedsplejen.

Derudover fortsætter vi kampen mod social dumping – så de
job, der skabes, sker på danske løn og arbejdsvilkår. Vi
afsætter 74 millioner kroner årligt til at skærpe kontrollen med
udenlandske virksomheder, der ikke registrerer sig, og vi
forhøjer bøderne for ulovlig cabotagekørsel. Samtidig arbejder
regeringen benhårdt på at fremme brugen af arbejdsklausuler,
så vi sikrer ordentlige arbejdsvilkår ved offentlige byggerier.
Grøn omstilling
Danmarks natur er ikke hvad den har været. Der er for lidt af
den, og alt for mange dyr og planter er truet. Den udvikling vil
regeringen vende. Derfor rummer finansloven midler og
projekter, der skal skabe et grønnere Danmark. Vi går i gang
med en grøn omstilling, som blandt andet sker gennem
genanvendelse af affald og fremme af økologi. Målet er, at 50
pct. af alt husholdningsaffald bliver genanvendt i 2022.
Regeringen har også taget en historisk beslutning om at oprette
en Naturfond som skal opkøbe landbrugsjord og udlægge dette
som natur for at beskytte vandmiljø og truede arter. Fonden
kommer til at skabe flere skove, søer og enge i hele Danmark,
til glæde for danskerne, for naturen og for de kommende
generationer.

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!

En rød og grøn julegave
Finansloven er en rigtig god aftale, der kommer til at få flere i
arbejde, skabe grøn omstilling og sikre endnu bedre forhold til
de svageste. Som socialdemokrat kan jeg kun være stolt over
den aftale, som regeringen har forhandlet på plads. Og mens
jeg venter på at åbne pakkerne under juletræet, glæder jeg mig
over den røde og grønne julegave.

