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Folketingsmedlem for Venstre

Ministerfri landsdel
Først et tillykke til den nye røde regering, der har set dagens lys. Man kan regne med, at vi i Venstre vil føre en
konstruktiv, men konsekvent oppositionspolitik. Vi vil søge indflydelse og tage medansvar for nødvendige reformer
og aftaler. Men vi vil også holde regeringen op på de mange gyldne løfter til vælgerne. Partierne bag den nye
regering har bl.a. talt meget om ”Udkantsdanmark” og ”aktiv hjælp til yderområderne”. Derfor var det med positiv
forventning, at jeg læste ministerlisten og det nye regeringsgrundlag i håb om at se handling bag ordene. Det vigtige
mål om et Danmark i bedre balance finder desværre ikke opbakning i den geografiske fordeling blandt ministrene.
Kun 5 ud af de 23 nye ministre er valgt vest for Storebælt. Resten er valgt i København eller på Sjælland. Nok er
ministre valgt til at tjene hele Danmark, men jeg skuffes alligevel fælt over det manglende jyske præg på regeringen.
Eksempelvis er den store midt- og vestjyske landsdel helt uden ministre med lokal forankring. Jeg må medgive, at
”yderområderne” er nævnt i regeringsgrundlaget med et lille afsnit på side 26. Tre og en halv linje med luftige ord
kunne det blive til. Bekymrende er det også, at regeringen stiller krav om, at mindst 2/3 af trafikinvesteringerne
fremover skal tilfalde den kollektive trafik selvom listen over vejmæssige hængepartier fortsat er uhyre lang. Det er
dårligt nyt for de store dele af landet, hvor familierne er totalt afhængige af bilen, og hvor den kollektive trafik aldrig
kommer til at kunne dække det daglige transportbehov. Og dårligt nyt for de dele af landet, hvor erhvervslivet
sukker efter bedre veje som grundlag for vækst og jobskabelse. Konklusion: Der er virkelig brug for, at vi på tværs af
partier fastholder fokus på målet om et Danmark i bedre balance – ikke mindst her i vores egen ministerfrie landsdel.
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