
Nyhedsbrev nr. 3 – Juni 2022 

Jeg sender jer hermed det sidste nyhedsbrev inden sommerferien. Siden sidst har regeringen 

lavet to vigtige forlig om henholdsvis sundhedsvæsnet og medierne, som jeg vil fortælle lidt om. 

Jeg kommer også lige ind på danskernes ja til, at vi nu kan afskaffe forsvarsforbeholdet og på 

Mette Frederiksens udspil om et eventuelt samarbejde henover midten efter næste valg. 

1. 

Forliget om sundhedsvæsnet 

Forliget om sundhedsområdet tager fat på at løse nogle af de udfordringer, sundhedsvæsnet står 

over for: flere ældre medborgere, flere patienter med kroniske sygdomme og en truende mangel 

på de varme hænder i sundhedsvæsnet. Det kommer til at koste penge at løse disse udfordringer. 

Derfor har vi aftalt, at vi over de næste fire år tilfører sundhedsvæsnet 6,8 milliarder kroner. Disse 

penge vil ikke løse alle problemerne i vores sundhedsvæsen, men de hjælper! 

Med aftalen vil vi sikre, at mange flere patienter kan behandles tættere på deres hjem, Det gælder 

ikke mindst patienter med kroniske sygdomme som kol. Heldigvis har vi her på Djursland været på 

forkant med udviklingen. Vi har vores gode sundhedshus/nærhospital i Grenaa. Sundhedshuset og 

det lokale sundhedsvæsen vil blive styrket, fordi aftalen indebærer, at der nu stilles klare krav til 

kvaliteten i det nære sundhedsvæsen. Og der følger penge med til dette kvalitetsløft. 

 Og så vil vi med aftalen sikre, at der er praktiserende læger i hele landet. Dette gør vi bl.a. ved at 

omlægge lægernes uddannelse, så de skal tilbringe et halvt år mere hos de praktiserende læger og 

et halvt år minde på sygehusene, Derved får vi flere læger ud i almen praksis, og vi tror, at flere 

læger bagefter vil søge ud i landet som praktiserende læger 

Og så til slut; Vi har ikke glemt, at vi vil have de unge til at drikke mindre og ryge mindre. Vi kunne 

ikke komme igennem med vores forslag, der vakte en del debat. Men vi giver ikke op! Derfor har vi 

allerede indledt nye forhandlinger på området, og vores mål er uændret: de unge skal ryge mindre 

og drikke mindre. For deres egen skyld og for samfundets skyld.  

 

2. 

Medieforliget. 

De danske medier er udfordret af konkurrencen fra de store udenlandske streamingtjenester som 

HBO og Netflix. Især er de lokale medier truet på deres eksistens bl.a. fordi annonceindtægter 

suges fra de lokale danske medier til de udenlandske streamings tjenester. 

Derfor vil vi med det nye medieforlig pålægge streamingtjenesterne en afgift på 6% af deres 

omsætning i Danmark. Disse penge skal direkte gå til at vi kan producere flere dansksprogede film 

og dokumentarudsendelser – og dermed styrke dansk kultur i forhold til udenlandsk kultur. 



Vi vil desuden øge mediestøtten til de lokale medier: ugeaviser og lokale digitale medier. Det vil vi 

gøre for at styrke demokratiet i lokalsamfundene, for uden stærke lokale medier vil det være 

sværere at få det lokale demokrati til at fungere. Og så er de lokale medier med til at styrke 

kulturlivet og sammenholdet i lokalsamfundene ved simpelthen at beskrive, hvad der rører sig 

lokalt. 

Med medieforliget vil vi endvidere styrke Danmarks Radio. Det er der brug for efter at 

Løkkeregeringen pålagde DR store besparelser. Vi ønsker at styrke DR, fordi vi mener, at DR er det 

bedste forsvar mod de udenlandske High Tech giganters dominans. 

Medierne kaldes ofte ”den fjerde statsmagt. ” De er vigtige for vores demokrati og for 

sammenhængskraften i vores samfund. Derfor er jeg glad for det nye medieforlig, der vil styrke de 

danske mediers position i forhold til de store udenlandske medier og streamingtjenester. 

 

3. 

Kommende regeringsdannelse. 

Grundlovsdag udtalte Statsministeren, at Socialdemokratiet igen går til valg på at danne en 

socialdemokratisk et-parti regering, der som den nuværende kan forhandle frit med alle Folketingets 

partier. Hvis det ikke er muligt især på grund af De radikales modstand, åbnede Mette F for, at man kunne 

undersøge mulighederne for at danne en bred regering med et eller flere af de blå partier. Mette F 

begrundede det med, at i svære tider med krigen i Ukraine og med en truende inflation kunne det være 

godt med et bredt regeringssamarbejde. Partierne bag det nationale kompromis om forsvars- og 

sikkerhedspolitikken havde vist, at de kan arbejde sammen til gavn for landet – det kan de måske også på 

andre områder.  

Men det er klart, at Socialdemokratiet kun vil træde ind i en sådan regering, hvis den fører en politik, der 

trækker landet i den rigtige retning set med vores øjne. Socialdemokratiet træder ikke ind i en bred 

regering for at føre blå politik. 

Men under alle omstændigheder ønsker Mette F og Socialdemokratiet så vidt muligt også i næste periode 

at regere med brede flertal, når det er muligt. Det har vi vist, at vi har kunnet nu i tre år – det kan vi også i 

den næste valgperiode. Og vi skal huske, at brede flertal skaber de mest holdbare løsninger til gavn for alle i 

vores samfund. 

 

4. 

Folkeafstemningen. 

Folkeafstemningen den 1. juni viste, at befolkningen med et stort flertal fulgte regeringens opfordring om 

at afskaffe forsvarsforbeholdet. Dermed kan Danmark nu deltage i EU´s forsvarssamarbejde, når vi synes, at 

det er til gavn for vores land. Vi viste, at vi i en svær tid med et aggressivt Rusland ønsker at stå sammen 

med vores partnere i EU. Dermed sendte vi et stærkt signal til Putin og til vores partnere i EU. 



Jeg er stolt over den kampagne, vi førte, for den var både stærk og saglig, og den knyttede os stærkere til 

ikke mindst vores støttepartier SF og De radikale. Kampagnen viste også, at vi på det sikkerhedspolitiske og 

forsvarsmæssige område står tæt sammen med de to store borgerlige partier. Der skal ikke mindst i en 

usikker verden være bred enighed om vores udenrigspolitik. Og det er der, det viste vi med Det Nationale 

Kompromis om vores sikkerheds- og forsvarspolitik.  

 

Med de ord vil jeg ønske jer alle en rigtig god sommer og håbe, jeg ser jer til nogle gode byfester eller 

arrangementer rundt på Djursland 

Hilsen Leif Lahn. 


