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Falder regeringen, hvis jeg bliver syg ?
Denne regering er af vælgerne kun udstyret med et flertal på et mandat.
Umiddelbart kunne man derfor mene, at et maveonde hos undertegnede ville bringe
regeringen til fald, ganske ligesom Udenrigsminister (MF) Kristian Jensen ikke
kunne rejse til udlandet på dage, hvor der er afstemning i Folketinget.
Når regeringen alligevel overlever både maveunde, udlandsrejser, begravelser og
møder i EU, så skyldes det, at partierne har aftalt et ”clearingssystem”, hvorefter
hver af de to blokke har ret og pligt til at holde 35 folketingsmedlemmer ude af
afstemningerne i folketingssalen. Afstemningerne gennemføres således alene med
179 – 70 = 109 stemmer. ”Magtbalancen” forskubbes derfor ikke trods fravær.
Af de 35 i blå blok, som ikke skal stemme, råder Venstre over 13. Har jeg således
et uopsættelig ærinde af vigtig karakter, søger jeg vor gruppesekretær om at få en

af disse 13 clearinger. Mange gange er partiernes clearingsantal faktisk ikke opbrugt, hvilket medfører den underlige situation, at man af gruppesekretæren –
selvom man er mødt op i folketinget – får besked på ikke at stemme, således at der
stadig mangler 35 i blå blok (som aftalt).
I helt tilspidsede situationer kan clearingssystemet varsles ophævet, med det resultat, at medlemmerne skal hjemkaldes fra nær og fjern. Det har jeg endnu ikke
oplevet.

Er ”Alternativet” et seriøst alternativ?
Jeg har tidligere på denne plads beskrevet Alternativet som et frisk pust i mange
støvede debatter i Folketinget.
Jeg er efterhånden ikke helt sikker på, at begejstringen holder.
Når vi – regering eller opposition - fremsætter forslag i Folketinget, er der en meget
fornuftig tradition for, at forslaget også indeholder forslag til finansiering af udgifterne. Ellers kan alle og enhver jo fremkomme med hele ønskesedlen.
Blandt Alternativets allerseneste forslag er bl.a.: Forslag om biodiversitetsråd, forslag om specialanklager for miljøkriminalitet, forslag om at tage jord ud af drift ved
øget gødskning mv. (B 121, B 122, B 123, B 124).
Hvor vi andre herefter i lovforslagenes bemærkninger skal i gang med det trælse
afsnit om finansieringen – altså hvorfra pengene skal komme – så anfører Alternativet i forslagene flg.:

”Essensen af livet er ikke nødvendigvis, at vi er mætte og sunde og lever
længe. Det er alle vigtige rammer, men vi vil gerne åbne for en debat om,
at det måske ikke er hele essensen. Essensen er måske snarere, at vi er
nærværende og kreative, så vi får chancen for at bevidne og deltage i
udfoldelsen af livet på jorden. Det gælder fredfyldtheden ved at være i
naturen, nærværet under barnefødsler, kreativiteten i teatersalen, skabelsen foran lærred eller papir, børnenes leg efter skole, den fri forskers

undren samt nysgerrigheden og duften, når man skræller en appelsin.
Alle disse ting lader sig i det dominerende økonomisk-politiske paradigme svært indgange som de reelt værdiskabende aktiviteter, de er. Vi
håber, at vi med disse forslag kan åbne for en debat om, hvad der egentlig
giver mening i livet. I konkurrencesamfundets hamsterhjul tvinges vi til at
leve op til samfundets nyttekrav i en sådan grad, at der bliver dårligt plads
til at dvæle ved havets farveskift og duften af appelsin. Derfor er der behov for en seriøs politisk debat om at sikre, at pladsen til den værdifulde
– men ikke nødvendigvis økonomisk omsættelige – udfoldelse af det levende liv og prioritering af naturen”.
Den ubehagelige del – finansieringen – den findes sjældent i Alternativets frugtplantage. Denne del er erstattet af duften af en skrællet appelsin.
Alternativet er i øvrigt ifg. de seneste meningsmålinger Danmarks næststørste oppositionsparti.

En ægte EU parlamentariker
Befolkningens skepsis over for EU er stadig stigende, ikke blot i Danmark, men også
i andre EU-lande. Selvom en meget stor del af vor daglige lovgivning vedtages i
EU, så er vi nogenlunde ligeglade med hvem, der vælges til Parlamentet, sikkert
fordi dyret er blevet så stort, at de 13 danske parlamentarikere drukner.
Sandsynligvis i et udslag af kedsommelighed har socialdemokraten Jeppe Koefoed
– hvis tidligere levned trods alt burde tilsige en vis ydmyghed – i forgangne måned
leveret en gedigen svinestreg over for formanden for Udenrigspolitisk Nævn, Søren
Espersen og med vilje oversat Espersens udtalelser om farvede personer direkte
forkert og racistisk. Var det så mandens egen holdning, kunne det (måske) tilgives,
men han vælger bevidst at bringe en anden person – og ikke mindst Danmark – i
miskredit i USA.
Helt ynkeligt blev det, da hans partikollega, Nick Hækkerup – i tøsedrengens fravær
– skulle rede trådene ud på TV og ikke var i stand til at redegøre for, hvordan han

ville oversætte ordet ”neger” til engelsk. ”Jeg er ikke engelskkyndig”, jamrede den
tidligere forsvarsminister (i sig selv lidet betryggende).
Den øvrige socialdemokratiske ledelse var på vanlig vis forsvundet fra jordens overflade – i stedet for at stå frem og lægge afstand til udtalelsen.
Hele episoden har været et klasseeksempel på, hvordan politikerleden opstår og
vedligeholdes.

SKAT
I 2006 var der 9.200 ansatte i SKAT. Via. såvel VK-regeringens som SR-regeringens
indsats var det tilsvarende tal i 2015 nede på 6.200 personer (årsværk).
I mellemtiden er:
- Foreløbig 9 mia. tabt, fordi den person (ja, der står ”person” i ental) der skulle
kontrollere refusion af udbyttebeskatning alligevel ikke kontrollerede.
- Muligvis 8-10 mia. tabt årligt i svindel med negativ moms til udbetaling jfr.
DR-dokumentar bl.a. den 25. jan. 2016.
- Flere mia. tabt via skattely-transaktioner vedr. 200 personer med konti i
Schweitz.
- 78 mia. i skatterestancer er ikke blevet inddraget.
- Helt forkerte ejendomsoplysninger.
Vi er nu heldigvis blevet begunstiget med en skatteminister, der tør indse problemerne. Hvordan de løses, har vi stadig til gode at se.
Men man kan ikke helt se bort fra, at personalereduktioner i ovennævnte omfang
desværre også har sin betydning. Personligt er jeg af den opfattelse, at ansættelse
af yderligere medarbejdere sagtens kan tjene egen løn ind mangefold. Allerbedst
så jeg gerne, at man i et vist omfang hyrede private revisionsfirmaer til at assistere
med en del af kontrolarbejdet – herved ville man kunne få langt bedre praktisk
indsigt.

På billedet man ser hvordan
I december stemte vi nej til ophævelse af det danske retsforbehold i EU.
En af årsagerne til, at jeg – og Venstre – var tilhænger af forslaget, var, at vi så ville
forblive i det internationale politisamarbejde ”Europol”, der er livsvigtigt for opklaring af alvorlig international kriminalitet, herunder menneskesmugling, børneporno
m.v.
En massiv blok bestående af bl.a. Liberal Alliance og Dansk Folkeparti allieret med
den yderste venstrefløj var imod, idet de fortalte befolkningen, at vi ”bare” kunne
få en parallelaftale og således via aftalen alligevel deltage fuldt og helt del i politisamarbejdet.
De pgl. partier fik som bekendt held med deres argumentation, og vi ryger derfor
nu ud af Europol-samarbejdet.
Efterfølgende har EU-præsident Donald Tusk været på besøg i Danmark og venligt
men bestemt gjort opmærksom på, at en parallelaftale bestemt ikke bliver let –
måske umulig – at opnå, og at den under alle omstændigheder ville tage mange år
at få på plads og i øvrigt skulle godkendes i de 28 medlemslande og i Kommissionen.
Reaktionen fra Dansk Folkeparti var herefter helt grotesk: ”Det er løgn, og det er

bare noget, som Tusk og Løkke har aftalt, for at Løkke skulle få medhold i sine
forudsigelser”. Et ”meget koreograferet samspil” som Thulesen Dahl udtrykte det
samtidig med, at han fortsat anførte, at ”det er meget, meget nemt at få en parallelaftale, hvis man vil politisk”.
Man forstår efterhånden godt, at partiet sagde nej til et regeringsansvar.

Vore valgløfter på retsområdet indfries

Der er nu vedtaget en forhøjelse af straffen for voldtæft og pædofili. Eksempelvis
straffes voldtægt nu med et års fængsel mere end tidligere, dvs. nu omkring 3 ½
års fængsel. Og det er bestemt ikke en dag for meget.
Herudover har regeringen fremsat en ”Respektpakke”, som over efteråret vil blive
omsat til lov.
Pakken – som jeg har haft en hel del at gøre med – indeholder bl.a.:
- Skærpet straf for deltagelse i uroligheder.
- Kollektivt ansvar for skader efter uroligheder.
- Generelt højere straf for forstyrrelse af offentlig ro og orden.
- Skærpelse af straffen for vold og trusler mod off. ansatte.
- Flere sager mod folk, der hænger off. ansatte ud på internettet.
- Skærpet straf for vold mod off. ansatte i deres fritid.
- Skærpet straf for verbale overfald mod off. ansatte.
- Øget brug af udeblivelsesdomme, når folk ikke møder i retten.
- Straksafsoning efter dom, når man tidligere er udeblevet fra afsoning.
- Ekstra straf for udeblivelse fra afsoning eller udgang.
Alt sammen rigtig gode signaler. Episoder som tilfældet var på Slagelse Sygehus,
hvor personalet skal forskanse sig mod indtrængende horder, skal hverken personalet eller samfundet finde sig i.
Tilsvarende gælder for så vidt det faktum, at 41 % (!!!) af de dømte udebliver fra
afsoning i fængsel.
Strafniveauet for grov vold og mishandling tager vi fat på til efteråret.

Folketingssamlingen slutter
Grundlovsdag markerer afslutningen på folketingssamlingen 2015/2016. Lad mig
allerede nu understrege, at det ikke betyder 4 måneders ferie, men snarere 4 måneders mødefri fra folketingssalen. Således er der også i sommermånederne meget

politisk aktivitet, sommergruppemøder, forberedelse til efteråret, møder med virksomheder og interesseorganisationer, presse osv.
Derfor har de sidste uger også været lidt hektisk med debatter i folketingssalen til
eks. kl. 4.30 om natten.
Det havde nok været bedre at udstrække folketingsåret med et par uger.

Grundlovsdag i Nordjylland
Grundlovsdag, søndag den 5. juni er der et par arrangementer, som jeg vil anbefale
læseren af dette nyhedsbrev at deltage i.
Kl. 10.00 (præcis) hos Fanny og Hans Stochholm, Grindstedvej 43, Uggerhalne,
Vodskov. Her taler (1) formanden for Bæredygtigt Landbrug Flemming Fuglede Jørgensen, (2) undertegnede samt (3) ingen ringere end Integrationsminister Inger
Støjberg.
Vi håber på godt vejr. Tag selv din havestol med. Da der kan forventes stor tilslutning anbefales også af parkeringsmæssige grunde at ankomme i god tid.
-OKl. 14.00 ved Teglværkssøerne på Østervang 11, 9362 Gandrup. (ADVARSEL: Mødet
afholdes bl.a. sammen med Socialdemokratiet!). Undertegnede taler kl. 14.20. Orla
Hav kl. 15.00.
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