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En make-up til julefrokosten
Her på Christiansborg bor der en frisør. I København hedder en frisør typisk en

”make up artist” (ligesom ”en latte” herovre er det, vi i Nordjylland kalder ”kaffe
med mælk”).
Hos frisøren er der et særligt tilbud i december, nemlig at man kan få lagt en

”smuk make-up til julefrokosten” formedes 250 kr. eller en ”TV-styling”, der inkluderer både hår og make-up for 550 kr. Det overvejer jeg, men ved ikke hvor
lang tid sådan noget holder, specielt hvis man kommer ud i regnvejr.
Vask og føn koster 425 kr., hvis man har langt hår. Der er ikke særskilt pris på
krøller.

”Borger-drevne” forslag
Mod Venstres protest har et mærkværdigt sammenrend af Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, SF samt Det Konservative Folkeparti vedtaget, at 50.000 borgere kan forlange et bestemt forslag behandlet i Folketinget.
Der skal således nu etableres en hjemmeside med titlen ”borgerforslag.dk”, hvor
borgere kan indskrive forslag og blive vejledt nærmere herom. De 50.000 underskrifter skal verificeres via NemID, og der skal herudover udvikles en manuel proces for ikke-digitale borgere.
Vi har i Danmark et ”repræsentativt demokrati”, hvor man altid kan gå til sin folketingsmand (M/K), og kommer der et ønske om et givent forslag er muligheden
således åben for alle via de valgte folketingsmedlemmer.
Hvordan så et forslag (baseret på 50.000 underskrifter) – eksempelvis om afskaffelse af indkomstskatten – skal behandles i Folketinget, hvis ingen partier støtter
det, ved jeg ikke.
Men givet er det, at der vil blive aktivitet på de sociale medier.

Cirkus DR
Det ville næppe forarge mange mennesker, såfremt et privat-ejet firma – eks. et
mediefirma - udarbejdede en produktion, der gjorde Socialdemokratiet til Velfærds-Danmarks redningsmand eller en anden produktion, der gjorde Johanne
Schmidt-Nielsen til præsident, når kongedømmet var afskaffet.
Det ville næppe heller forarge mange, såfremt det privat-ejede firma havde en
eksklusiv hestetransportordning, der kunne drage omsorg for, at udsendte medarbejderes hustruer gratis kunne få hesten med på rejsen.
Eller for den sags skyld vanvittige lønninger (det dobbelte af Statsministerens) til
et væld af direktører og ”mangfoldighedskonsulenter”, kombineret med div. bonusordninger ved fratrædelser – selv fratrædelser på få sekunder. Vi ville nok bare

trække på smilebåndet og konstatere, at ejeren af firmaet ikke var rigtig klog, når
vedkommende smider sådan med sine penge.
Problemet er så lige, at Danmarks Radio ikke er privat-ejet, men derimod (i realiteten) ejet og finansieret af Staten.
I det nye år skal vi i gang med omfattende medieforhandlinger, der forhåbentlig
får ryddet op i dette cirkus. Som minimum bør bestyrelsen skiftes ud, kombineret
med en meget kraftig nedskæring af de eksisterende budgetter.

Uro i familien
Overfor en måbende offentlighed måtte Statsministeren tidligere på måneden i
forbindelse med finanslovsforhandlingerne fastslå det – for de fleste mennesker temmelig oplagte, nemlig at alle tre regeringspartier stemmer for regeringens finanslov!
De udsagn, der er fremkommet fra Liberal Alliance under forhandlingerne – herunder ikke mindst de krav, der formuleredes på de sociale medier straks efter
indgåelsen af en aftalen – vidner imidlertid om et regeringsparti, der både har
storhedsvanvid og mindreværdskomplekser – samtidig vel at mærke.
Man hører af og til om begrebet ”utroskab til julefrokosten”. Heldigvis medfører
denne begivenhed ikke altid efterfølgende skilsmisse.
På tilsvarende vis kan vi konstatere, at LA - der over en måneds tid (som trofast
regeringsparti), stålsat havde underholdt med at ville stemme imod finansministerens forslag til finanslov - nu heldigvis er kommet ned fra træet, hvorefter
skilsmissen er undgået. Om samlivet så bliver bedre, må tiden vise.

Finanslovsfnidder ender med mere velfærd

I dag omkring midnat vil et stort flertal i Folketinget vedtage Finansloven for 2018
- den lov, der giver mulighed for at afholde statens udgifter i det kommende år.
Det var igen Venstre, der som ansvarligt parti i den grad var tovholder i de svære
forhandlinger om at få styr på økonomien, herunder skaffe 2 mia. mere til sundhedsvæsenet og 2,7 mia. til en forbedret ældreindsats.
Vi fik herudover bl.a. bevilget en akuthelikopter til Nordjylland og 300 flere politibetjente – dem kan vi desværre ikke få nok af. Til hovedrysten for mig – og for
politiet – kan så også lige nævnes, at vores støtteparti fik medtaget et (for dem)
meget vigtigt punkt, nemlig: ”genindførelse af politihesten”. Betjente til hest skal
anvendes til ”honorære opgaver og patruljering i turistområder”. Modsat cykler,
motorcykler og biler, kan hesten imidlertid ikke lige parkeres, hvis der er behov
for en sædvanlig politiopgave, eller fordi betjenten skal træde af på naturens
vegne.

God lille lov
I denne uge har vi uden større medieomtale vedtaget en god lille lov.
Vi har nemlig forhøjet straffen for ”digitale sexkrænkelser” fra ½ år til 2 års fængsel.
”Hadporno” er desværre blevet meget moderne efter fremkomsten af de sociale
medier. Det er nemt at udstille studiekammerater, eller at få en effektiv afslutning
på et falleret ægteskab. Det giver ar på sjælen, der er værre end dem på kroppen,
og i realiteten er billederne næsten umulige at fjerne.
Derfor er det helt relevant med en forhøjelse af straframmen, en forhøjelse der
trods alt forhåbentlig kan få en vis præventiv virkning.

Arrester og avisand

Giver det mening at lukke arresthusene i Frederikshavn og på Mors?, spørger
Nordjyske i sin leder søndag den 3.12.
Giver det mening at lukke Limfjordsbroen i 14 dage?, kunne jeg spørge med lige så
stor (eller lille) kildesikkerhed som Nordjyskes udsagn, der af 99 % af læserne kun
kan opfattes som faktum.
Jeg har de sidste 2 måneder siddet i forhandling om Kriminalforsorgens indretning
i de kommende 4 år - herunder bl.a. den fremtidige placering af fængsler og arresthuse. Jeg har besøgt attesten i Frederikshavn flere gange, konstateret belægningsprocent og talt med medarbejderne.
Jeg har i enhver henseende søgt at sikre, at arresterne i Frederikshavn og på Mors
netop IKKE kommer til at lukke, og at der netop IKKE nedlægges en eneste nordjysk
arbejdsplads, og jeg har kun grund til at tro, at denne antagelse holder, når det
endelig resultat offentliggøres af Kriminalforsorgen i januar. Hvor avisen så har den
modsatte oplysning fra, aner jeg ikke.
Arrestbygningen i Hjørring har derimod ligget tom i flere år. Den bør selvfølgelig
sælges snarest muligt.

Katastrofal udvikling for Grønland
Grønlands økonomi er på vej ud over kanten til trods for, at vi her fra Danmark
hvert år sender 3,7 mia. kr. i bloktilskud + ”det løse” eller snarere omkring 5 mia.
kr. årligt til Grønland.
Selvstyret er unægtelig blevet selvstændigt – måske lige bortset fra ovennævnte
tilskud – og træffer egenhændigt beslutninger for Grønlands fremtid, beslutninger,
der med statsgaranti kommer til at påvirke vor økonomi i Danmark.
På det seneste har man således besluttet at bygge mindst 3 nye lufthavne uden
særlige forudgående undersøgelser, alt sammen til en pris på omkring 3,6 mia.
Sammenholdes med befolkningsantallet på 55.860, så svarer det til en udgift her i
Danmark på 360 mia. – eller et byggeri af 50 stk. nye Limfjordsforbindelser. Da
man (næsten) i enhver henseende er sig selv nok, så er beslutningen truffet uden

at spørge hovedsponsor, Danmark. Og sådan bliver det sandsynligvis ved indtil den
dag, hvor der ikke er penge til sygehuse og skoler.
Hvordan er det egentlig, at man har fået en selvstyre-aftale i stand, hvorefter den
eneste ret Danmark har, er en ret til årligt at sponsorere 5 mia. uden at have nogen
som helst indflydelse på de vanvittige dispositioner, der foretages?
For os nordjyder er et af de største problemer imidlertid, at man fra Grønlands side
har meddelt at ville rende fra en meget vigtig kontrakt med Aalborg Havn A/S om,
at rederiet Royal Arctic Line (ejet af selvstyret) skal benytte Aalborg Havn som basishavn indtil 31.12.2022. I tillid hertil har vi foretaget endog meget store investeringer i ”Grønlandshavnen”.
I realiteten er der herved 1800 nordjyske arbejdspladser på højkant, da rigtig
mange nordjyske firmaer har leverancer til Grønland pga. netop denne hovedhavn.
Derfor arbejder jeg kraftigt sammen med gode folk fra Aalborg Havn på at finde en
forhandlingsløsning, men det er unægtelig op ad bakke.

Julefrokost
Vi har ikke julefrokost i Folketinget. Det er ikke fordi ”me-too”-skrækbølgen har
holdt sit indtog, eller fordi ingen tør feste med Alternativet. Det er ganske enkelt
fordi ugerne op til jul er blandt de travleste med Finanslov og mange andre lovforslag.
Derfor er julefrokosten ganske enkelt flyttet til den anden tirsdag i januar. Her er
der først underholdning i Frederik den 7.s lille hofteater, der ligger på Christiansborg, så 3 retters mad i Snapstinget efterfulgt af kaffe og dans i Landstingssalen.
En udmærket firmafest – hyggelig og ikke dyrere, end Ekstra Bladet kunne deltage. Kender jeg dem ret, ligger de sikkert også på lur et eller andet sted.

Så er det jul igen

Julen nærmer sig med hastige skridt. De seneste hektiske dage her på Borgen betyder også, at juleferien vil være kærkommen.
Mange julekort er allerede dukket op. Kortet fra Anders Fogh Rasmussen bærer
personlig og original underskrift.
Andre foretrækker at fremsende et elektronisk julekort, skrevet og sendt enslydende til alle modtagere. De får nu bestemt ikke samme opmærksomhed!
God jul og godt nytår!

Med venlig hilsen
Preben Bang Henriksen

