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Kære socialdemokrater, venner og læsere af mit
nyhedsbrev
Det er langt om længe blevet varmere i vejret, og mange
sommerglade danskere nyder vejret i haven. Solen skinner også ind
ad de store vinduer på Christiansborg, hvor vi har lange arbejdsdage
for at få gennemført en masse god socialdemokratisk politik inden
sommerferien.
Det er derfor også en skrøne, at Folketinget går på sommerferie efter
afslutningsdebatten. Borgen emmer stadig af enorm travlhed med
udvalgsmøder, samråd og lovforslag i salen, og sidste afstemningsdag
er fredag den 28. juni.
Heldigvis er folketingsarbejdet også indrettet sådan, at man selv kan
råde over sin dag, og ind i mellem stoppe op og gøre ting, der ikke
umiddelbart er af politisk karakter.
En af de mere morsomme tiltag er folketingspolitikernes
fodboldshowkamp for fred i Sierra Leone. Kampene spilles på Højbro
Plads. Lige som sidste år vandt både vi røde kvinder og det røde
herrehold over de blå folketingspolitikere.

Sammen med gode kollegaer fra de
andre røde partier slog vi det blå hold
ved Christiansborg Cup med 7-1.

Begge kampe blev spillet med et smil om læben, men der var også
kamp til stregen for æren, og titlen skulle vindes. Så der blev gået til
den for alvor, og pga. mit tidligere brækkede ben valgte jeg at stå på
mål. Ikke umiddelbart godt, for vi startede kampen med at være
bagud 3-1. Heldigvis gik det bedre i den modsatte ende, og kampen
endte med sejr til os.
Både Helle og Margrethe heppede på sine folk. Og var stolte af begge
sejre.

Statsministeren kom også og
heppede på os på det røde hold til
Christiansborg Cup.

Fra Vestjylland til Vækstjylland – var mit valgslogan
Og faktisk er det rigtig rart at være vestjyde i denne tid. Medierne
skriver om, at et bygge-boom i Midt- og Vestjylland er stærkt på
vej. Mange tusinder vil kunne få ansættelse inden for bygge- og
anlægssektoren i de kommende år.

Her overrækker jeg 3F’s arbejdsmiljøpris til
B&O.

Storsygehuset i Gødstrup, udbygningen af Regionshospitalet Midt i
Viborg, motorvejen mellem Herning og Holstebro, og senest
godkendelsen af Maabjerg Energy Concept betyder mange tusinde
byggejob i adskillige år. Alene bioethanol-anlægget i Maabjerg,
som officielt er blevet miljøgodkendt, kræver 4.000 medarbejdere
i byggefasen.
Dertil kommer det nye politihovedkvarter, og senest har Holstebro
fået udsigt til 120-150 nye arbejdspladser ved årsskiftet, når
politiet samler administrative jobs i to centre i Danmark, hvoraf
det ene skal ligge i Holstebro. Den vestlige del af Region
Midtjylland har chance for at blive den ledende vækstregion i
Danmark.

Her indvier jeg Dragon Museets
historiske samling.

I fremtidens Vestjylland skaber vi rigtige vækstplaner. Her bliver
teori til virkelighed. Jeg er ret sikker på, at ovenstående bliver en
start på en periode, hvor Vestjylland vækster historisk!
Anlægsbyggerierne og følgearbejdspladserne forsvinder ikke igen.
Når vi først har skabt kapaciteten, er de næste arbejdspladser ikke
så vanskelig at skaffe. Det mærker vi allerede nu. Så længe der er
synlige kraner, så sker der noget omkring dem. Der kommer mere
til.
Med sommerens komme fejrer vi også grundlovsdag. I år valgte
jeg at sige ja tak til en invitation om at komme til Tunø. Som
ordfører for både landdistrikterne og øerne kommer vi rigtig meget
ud i landet med folketingsudvalget, og Tunø er en virkelig
progressiv og nytænkende ø, og det var derfor en stor fornøjelse
at tale der. En lille fjer i hatten var, at solen skinnede fra en skyfri
himmel, så sejlturen til øen var en fantastisk oplevelse, og jeg fik
set en anden side af Region Midtjylland.

Som ø-ordfører tog jeg i mod
invitationen om at holde
grundlovstale på Tunø.
Solskin, sild, frikadeller og god
stemning.

I dette nyhedsbrev vil jeg gerne dele nogle af de gode politiske
nyheder. Regeringen har fået knubs i pressen, men faktisk har vi
mange flotte politiske resultater i bagagen. Du kan se en oversigt
over dem her. Først og fremmest er vi rigtig glade og stolte over,
at regeringen sammen med Enhedslisten har fundet en holdbar
løsning,
der
giver
tryghed
til
de
udfaldstruede
dagpengemodtagere.
Du kan læse meget mere om dagpengeaftalen her i nyhedsbrevet.
Jeg vil også gerne fortælle lidt om vores afslutningsdebat i
Folketinget
og
opdatere
jer
om
sammenbruddet
på
forhandlingerne mellem regionerne og de praktiserende læger.
God læselyst og en rigtig god sommer,
Mange hilsner,
Annette Lind
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Dagpengeaftale på plads
Jeg er rigtig glad for, at vi nu har indgået en aftale med
Enhedslisten, som giver tryghed til de ellers udfaldstruede
dagpengemodtagere. Alle socialdemokrater har naturligvis været
meget bekymrede for de tusindvis, der stod til at blive ramt af
VKOs
brutale
indfasning
af
dagpengereformen.
Med
dagpengeaftalen giver vi en vigtig hjælpende hånd. Omtrent
20.000 af dagpengemodtagerne mistede arbejdet, da Løkke sad
ved roret. Alligevel vil Venstre ikke løfte en finger og siger blankt
nej til regeringens løsning.
Men det ligger til gengæld i socialdemokraternes DNA at hjælpe
arbejdsløse danskere. Alle skal have en fair chance for at få
fodfæste på arbejdsmarkedet. Og vi har fra første dag i regeringen
knoklet for at skabe arbejdspladser og få Danmark ud på den
anden side af krisen. Samtidig har vi for dagpengemodtagerne sat
ind med en midlertidig forlængelse af dagpengeperioden,
akutpakker og ret til uddannelse med forsørgelse. Venstre mener,
at dagpengemodtagerne bare skal finde sig et arbejde, men Løkke
glemmer at svare på, hvordan de vil skaffe tusindvis af
arbejdspladser inden 1. juli.
Regeringen skaber arbejdspladser her og nu med vækstplanen,
men rækker også hånden ud til dagpengemodtagerne med aftalen
her. Det betyder, at mange familier kan ånde lettet op. Aftalen
forlænger nemlig uddannelsesordningen frem til nytår og indfører
en ny arbejdsmarkedsydelse fra næste år. Helt konkret sikrer vi
forsørgelse til de langtidsledige og styrker samtidig den aktive
indsats, der hjælper flere til at finde et arbejde. Ledige ufaglærte
og faglærte med en forældet uddannelse får eksempelvis ret til
otte ugers uddannelse.
Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti undervurderede krisens
omfang og hastede reformen igennem. For os Socialdemokrater er
det vigtigt med tryghed for dagpengemodtagerne samtidig med, at
vi skaber arbejdspladser. Du kan læse hele aftalen her.

På Folkemødet på Bornholm deltog jeg
i en række debatter. Her i Allinge
Missionshus, hvor jeg diskuterede Ny
Nordisk Skole med blandt andre Børneog Undervisningsminister Christine
Antorini og Anders Bondo Christensen.

Nordiske lande deler kultur og
værdier. Det er grundlaget for det
nordiske forsvars- og
beredskabssamarbejde.
Her er jeg med I debatten “En for alle alle for en.”

Afslutningsdebat: Hvad vil Venstre?
I slutningen af maj afholdt vi den traditionsrige afslutningsdebat i
folketingssalen. Afslutningsdebatten er en god anledning til at se
tilbage på året, der er gået, men også til at afkræve de borgerlige
nogle svar. Særligt Løkke kører zigzag-kurs og bruger sin tid på
taktik frem for på politik.

Masser af landdistriktsdebatter på
Folkemødet. Her teledebat i
Landdistrikternes Fællesråds telt.

Og her er billede taget af
Beredskabsstyrelsen, hvor jeg
som beredskabsordfører deltog i
en debat om, hvordan vi
håndterer ekstremt vejr.

Et godt eksempel er, at Løkke fra folketingets talerstol i 2010 talte
for en længere skoledag med fysisk aktivitet og kreativitet. I
forhandlingerne med regeringen om det nye løft af folkeskolen ville
Venstre pludselig ikke høre tale om at kombinere leg og læring i
folkeskolen. Men ifølge Venstres formand er der som bekendt også
stor forskel på at skifte holdning og standpunkt. Og hos Dansk
Folkeparti står det ikke meget bedre til. Her forsøger Kristian
Thulesen Dahl at agere oppositionens sociale samvittighed i
dagpengespørgsmålet, selvom netop DF var med på VKO-holdet,
der vedtog dagpengereformen med en brutal indfasning midt i en
krisetid. Derfor var det godt at få muligheden for at spørge de to
partier, hvad de egentlig vil.
Men desværre fik vi heller ikke ved afslutningsdebatten noget svar
fra hverken Løkke eller hans borgerlige kollegaer. Venstre vil
simpelthen ikke afsløre, hvad deres plan for Danmark er. Selv efter
mere end 13 timers debat har Venstre stadig ikke svaret på, hvad
de vil gøre for de tusindvis af langtidsledige, som står til at miste
deres dagpenge. Er Venstre ligeglade med dem? Og hvor i
velfærden skal der skæres ned, når Venstre indfører nulvækst? Er
det sundheden, skoleområdet eller ældreomsorgen?
Venstre har alt for længe talt udenom, når det handler om
konkrete svar på deres egen politik. Når det handler om dagpenge,
nulvækst og deres plan for Danmark. Og det viste sig da også, at
Venstre heller ikke i afslutningsdebatten ville afsløre overfor
vælgerne, hvad de egentlig står for. Det eneste, der står lysende
klart er, at Venstre hverken vil hjælpe dagpengemodtagerne eller
være med til at sikre en stærk velfærd i fremtiden.

En stille stund, hvor jeg nyder det
fantastiske bornholmske lys efter
mange debatter.

Mere borger, mindre patient – et stærkt, fælles
sundhedsvæsen
I Danmark har vi fri og lige adgang til sundhed – og det skal vi
blive ved med at have, også uanset hvor man bor i landet.
Derfor er jeg rigtig glad for regeringens sundhedsudspil, som
også betyder en nytænkning af familielægen. Men bølgerne går
højt i debatten, og derfor kan det være godt at gøre op med en
række myter.
For mig at se, er det helt fundamentalt, at vi har læger i alle
dele af landet. Desværre er der i dag steder, hvor det kan være
svært at få en læge tæt på, hvor man bor. Det skal vi have
lavet om på. Men vi ønsker ikke at lave om på systemet med
private praktiserende læger, og familielægen vil stadig være de
fleste danskeres indgang til sundhedsvæsnet. Med vores udspil
tager vi hånd om problemet ved at give regionerne nye
muligheder de steder, hvor en praksis står tom. Først og
fremmest ved, at privatpraktiserende læger skal kunne eje
mere end én praksis. En slags udbygning af familielægen. Den
anden mulighed er, at regionen laver et udbud af
lægepraksissen i en periode. Og endelig får regionen mulighed
for at oprette egne klinikker, hvis det er nødvendigt for at
garantere en læge til alle borgere. Det mener jeg er klar
socialdemokratisk politik, så vi ikke får et skævt Danmark.
For det andet vil vi ikke fratage lægerne deres ret til at
administrere deres egen praksis. De praktiserende læger vil
være med ved bordet i de nye praksisplanudvalg, der skal
koordinere den nære sundhed og sikre ensartethed mellem
lægepraksisserne. Men vi vil sikre, at patienterne får den
samme ensartede behandling af høj kvalitet, uanset hvilken
læge, de går til. Det skal ikke være et lotteri at vælge læge.
Derfor stiller vi krav om, at alle læger skal følge de gældende
kliniske retningslinjer og den nyeste viden på området. Det er
kun rimeligt af hensyn til patienterne.
For det tredje er det vores ansvar at stille krav til vores
sundhedssystem. Vi bruger årligt mere end 8 mia. kroner på de
almene praksisser. Det er rigtig mange penge. Og det er vores
ansvar, at de penge bliver brugt, så de gør mest gavn for os
alle sammen. Derfor skal vi også have bedre indblik i, hvad
pengene går til, så vi kan sikre, at pengene bliver brugt
fornuftigt. Vi indfører ikke mere bureaukrati, men derimod, at vi
får kendskab til flere af de data, som allerede findes hos de
praktiserende læger.
Samlet set ønsker vi at styrke familielægen og det nære
sundhedsvæsen, og derfor håber vi, at lægerne vil være med til
en modernisering. Læs hele sundhedsudspillet her.

Sammen med engagerede
socialdemokratiske stortingsmedlemmer
diskuterede jeg kommunalreform og
sundhedspolitik.

Vi var heldige at få besøg af Karen
Hækkerup til vores solrige 1.majarrangement.

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!

