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Sund fornuft på nordjysk

En mindeværdig dag
Den 29. marts 2022 blev en mindeværdig dag i folketinget.
For en fyldt landstingssal holdt Ukraines Præsident Zelenskij en 20 minutter lang
tale, der i den grad gjorde indtryk på (næsten) alle i folketinget. Tilsvarende er
ikke set siden afslutningen af Den Anden Verdenskrig.
Den russiske terror mod civilbefolkningen i Ukraine er ubeskrivelig. Jeg skal derfor ikke her gøre forsøg på at kommentere grusomhederne – de taler for sig selv.
Denne klarhed omfatter dog ikke alle danskere. Enhedslisten, der er et sammenrend af Danmarks Kommunistiske Parti, Socialistisk Arbejderparti og Venstresocialisterne, har utrolig svært ved at se objektivt på de gode gamle russiske venner.

”Nato er ikke et hak bedre”, og ”Ukraine har selv presset det russiske mindretal i
landet” siger medlemmer af ledelsen, der samtidig har meget svært ved at finde

ud af, hvad de mener om Nato, som man klart og tydeligt i partiprogrammet vil
udmeldes af. Men…… - ikke lige nu (!), drister forkvinden sig til at ytre.
Ræsonnementet er jo helt logisk: Jeg vil heller ikke betale til brandforsikringen før
der er gået ild i huset.
25% af københavnerne og over 8% af nordjyderne har i øvrigt stemt på dette parti.
Enhedslisten er største parti på Bornholm – det må man da kalde skæbnens ironi!

Holder økonomien?
Varme, el og benzin stiger. Det samme gør dagligdagens forbrug, alt sammen
med den virkning, at en helt almindelig familie pt. kan se frem til at skulle finde
yderligere 20.000 kr. efter skat om året for at holde familien kørende på samme
niveau som sidste år. Og har man variable lån, så taler vi herudover om en væsentlig rentestigning, som i øvrigt næppe bliver den sidste.
På det nationale plan løber udgifterne også hurtigt. Corona-hjælpepakker har kostet 2-300 milliarder, Arne-pensionen skal finansieres, og Putins kolossale flygtningestrøm bliver heller ikke gratis for os. Den vil sandsynligvis koste 10 mia. årligt. Hertil kommer, at mange virksomheder ganske enkelt må lukke uden adgang
til eksempelvis gas. Og militæret – som vi har forsømt i årevis – skal op på yderligere 18 mia. om året.
Man spørger sig selv, om bukserne holder, eller om vi skal forvente skatte- og afgiftsstigninger eller velfærdsbesparelser i årerne fremover. Det ønsker ingen at
forholde sig til.
Men kassen skal stemme. Med mindre man da vil acceptere et reelt budgetunderskud over en periode, og det kan selvfølgelig ikke udelukkes.

Løn som fortjent?

Jo mere en direktør i et privat firma får i løn, jo mindre er der (alt andet lige) i
overskud til ejeren. Det gælder uanset om firmaet ejes af en person eller af nogle
aktionærer. Det er en glimrende ordning, for de pågældende ejere/aktionærer vil i
sagens natur løbende følge med i, om de får valuta for pengene. Derfor kunne jeg
aldrig drømme om at udtale mig om den løn som en ejer/nogle aktionærer vælger
at betale (i princippet af egne penge) til den ansatte direktør.
Det står desværre noget anderledes til ved det offentlige – for slet ikke at tale om
det halv-offentlige. Når DR’s direktør modtager 3.735.351 kr. i årsløn, så må hun
jo i den grad føle sig underbetalt overfor kollegaen i (det statsejede) TV2, hvor direktøren scorer 5.400.000 kr. årligt. At landets statsminister ligger på 1.482.457
kr. er åbenbart helt proportionalt (!).
Et vanvittigt løn-eksempel har været fremdraget (af Berlingske) i forgangne måned: ”Dansk Standard” er i princippet en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål. Med en årlig offentlig støtte på 24 millioner kr. skal fonden sikre sig
indflydelse og viden om internationale standarder til glæde for danske virksomheder. Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med fonden.
Direktøren for Dansk Standard fik mange rosende ord med på vejen af bestyrelsen, inden man pludselig fyrede hende uden varsel og udstyrede hende med en
check på i alt 7,4 mio kr., der bl.a. inkluderede en ”bonus” – hun havde jo gjort
det rigtig godt (derfor blev hun fyret!).
Hos Dansk Standard var det alene bestyrelsesformanden, der forhandlede løn og
fratrædelse med direktøren. Bestyrelsesformanden var ikke ubekendt med erhvervslivets forhold: Selv havde hun 3 fallerede selskaber i bagagen, hvilket som
nævnt kvalificerede hende til dels af forhandle løn mv. til direktøren, dels selv at
hæve 431.250 i Dansk Standard som årligt bestyrelseshonorar.
Disse historier om aflønninger kalder på, at vi politikere er opmærksomme ikke
alene på de lønninger, der udbetales i den hel- og halvoffentlige sektor, men også
ved de beløb, der udbetales i organisationer finansieret af det offentlige.

Folkeafstemning

Den 1. juni skal vi endnu engang til en folkeafstemning vedrørende omfanget af
vor tilknytning til EU. Denne gang om afskaffelse af vort forbehold om deltagelse i
det fælles EU-forsvarssamarbejde.
Det er ikke første gang, vi stemmer om EU-forhold. Senest faldt forslaget om ophævelsen af retsforbeholdet ved afstemningen i 2015.
Mit klareste argument for at stemme JA ved den kommende afstemning er, at den
seneste måned har vist, hvor vigtigt det er, at vestlige lande står sammen. Det
gælder via NATO og det gælder via EU. Krigsforbryderen Putin skal ikke se på nogen slinger - overhovedet ingen slinger - i valsen. Så enkelt er det.
Derfor bliver det et klart JA fra min side.

Lex Britta
Den 1. marts debatterede folketinget mit forslag (Beslutningsforslag B 26/2022),
hvorefter man som tyv ikke skal kunne placere de stjålne penge på en rate/kapitalpension, hvorefter pengene er “helle” og ikke via fogedretten kan udlægges/tilbagebetales til hel eller delvis dækning af offerets tab.
Bestemmelsen er en god beskyttelsesregel for pensionsopsparing under sædvanlige omstændigheder, men når kontoens indestående stammer fra kriminalitet, så
hopper kæden af for mit vedkommende.
Det gjorde den heldigvis også for Justitsministeren og for et enigt folketing - røde
som blå. Således kunne alle tilslutte sig forslaget, og derfor ændres loven nu - en
ændring, der desværre (iflg. Grundloven) ikke kan få tilbagevirkende kraft for
Britta Nielsen, som har omkring 1 mio. kr. stående til at forsøde alderdommen.
Helt vanvittigt.
I praksis vil jeg i retsudvalget udarbejde et “forlig” (en “beretning”), som partierne
nu tilslutter sig, hvorefter juristerne i Justitsministeriet hurtigst muligt skal udarbejde den fornødne ændring af retsplejeloven.

Endnu en kommisionsrapport
I 2012 – efter 10 års arbejde – udkom Farum-kommissionens rapport på 12.546
sider til den nette pris af 56 mio. kr. På Christiansborg fungerer kommissionsrapporten i dag på mange kontorer som en glimrende dørstopper – andre steder som
blomsteropsats.
I forgangne uge fik vi endnu en mammut-rapport, denne gang fra den såkaldte
”Tibet-kommission”. Kommissionen har sit udspring i en episode i 2012, hvor
politiet rev et tibetansk flag ud af hænderne på fredelige demonstranter, der ville
erindre bl.a. Kinas daværende præsident om undertrykkelsen af Tibet.
I første omgang barslede kommissionen i 2017 med en kritik af to mellemledere hos Københavns Politi. Herefter blev den genoptaget - nu med mere materiale fra politiet - og med afsluttende kritik af både Udenrigsministeriet og PET. De
direkte udgifter til kommissionsarbejdet ligger i omegnen af 80 mio. kr. Hertil
kommer sandsynligvis et tilsvarende beløb til utallige embedsmænds undersøgelsesarbejde gennem årene.
Det er selvfølgelig godt at få klarlagt omstændighederne og præciseret de regler,
der gælder i et demokratisk land. Men man spørger unægtelig sig selv, om ikke
disse årelange undersøgelser kunne placeres i et andet og hurtigere regi? Og ikke
mindst til langt færre udgifter.
Endelig kan man undres over, at så store og kritiske konklusioner fra kommissionens side ikke medfører at en levende sjæl drages til ansvar - eksempelvis hos
Rigspolitiet, der først efter 5 års kommissionsarbejde – let presset af dygtige
journalister – kom i tanke om, at der rent faktisk fandtes relevant og afgørende
bevismateriale hos Rigspolitiet, materiale, som kommissionen ikke havde modtaget.
10 års arbejde, 160 millioner kroner i udgifter. Og ingen har ansvaret.

Lige ved og næsten

Arbejdet omkring en 3. limfjordsforbindelse har stået på i mere end 50 år, og trafikken er ikke blevet mindre i den mellemliggende tid.
Derfor var det med glæde, at jeg – endelig – i februar modtog ”Udkast til forslag

til Lov om anlæg af en 3. Limfjordsforbindelse”, et forslag, der med mig som ordfører skulle have været behandlet i folketingssalen i marts måned.
Imidlertid valgte Transportministeren i sidste øjeblik at udskyde behandlingen af
forslaget. Årsagen hertil var, at Vejdirektoratet havde opdaget, at der manglede
noget i forslaget, nemlig en såkaldt ”Natura 2000-konsekvensvurdering” samt
supplerende miljøkonsekvensvurderinger vedrørende grundvand og overfladevand.
Det lyder indviklet, men efter det oplyste burde der ikke væsentlige problemer
heri, og vi kan selvfølgelig ikke forsvare at sætte et så stort projekt i gang, uden
at de fornødne undersøgelser har været foretaget.
Heldigvis skulle det manglende materiale ifølge Transportministeriet ikke få betydning forfor tidsplanen for selve anlægget. Med mindre der fremkommer markante forbehold forventes lovforslaget således at blive fremsat og vedtaget i folketinget til efteråret med henblik på igangsætning i 2025.
Alt sammen så Krone 1 kan rulle over i 2032.

Med venlig hilsen
Preben Bang Henriksen

