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Ny bolig
De folketingsmedlemmer, der er valgt vest for Storebælt, har ret til fri bolig. Med
henblik herpå ejer Folketinget to boligkomplekser, hver indeholdende ca. 40 små
lejligheder.
De første år boede jeg på 3. sal i Tordenskjoldsgade i en ca. 45 m2 lejlighed. Ganske
udmærket lejlighed af ældre model, dog med sædvanligt bagfald på badeværelsesgulvet.
Der har imidlertid nu vist sig mulighed for at flytte til det andet kompleks nær
Glyptoteket, hvor lejlighederne er nyere og en anelse større. Det har jeg sagt ja tak
til – tidsmæssigt meget heldigt sammenfaldende med, at den gamle lejlighed
egentlig nu trængte til at blive gjort rent!
Det job har udenrigsministeren som ny lejer så fået.

Den nye lejlighed, der er beliggende i Anker Heegaards Gade, ligger måske knap så
godt, men er af bedre kvalitet. Huslejen er 0 – ganske som for en udstationeret
håndværker.
Derfor bliver det nok også svært at opnå boligsikring.

Teambuilding
Folketingsmedlemmerne fra de tre regeringspartier var sidst i maj forenet til et
weekendseminar på kursusstedet KolleKolle i Nordsjælland.
Klokken 15 var der kaffe. Herefter et stort fællesfoto af regeringen og de 54 folketingsmedlemmer.
Så fortalte statsministeren, at samarbejdet mellem de tre partier gik rigtigt fortrinligt. Det, der ikke gik godt, blev høfligt fortiet, hvorefter en rigtig eventmanager
overtog med henblik på at øve gospel sang-med de tre grupper. Det gik til gengæld
rigtig godt.
God middag og socialt samvær inden sengetid. Højdepunktet var unægtelig den
sang, som Bertel Haarder havde forfattet (på to timer!!!) om og under eftermiddagens aktiviteter.
Om morgenen førte statsministeren an i morgenløbeturen (5,4 km) – faktisk ganske
imponerende, skal det lyde fra mig, der i stedet tog slæbet med at læse morgenaviserne.
Dagens faglige del begyndte med en valgforsker, der kunne berolige forsamlingen
med, at Helle Thorning på samme tid i sin valgperiode var langt bag efter (meget
længere fra de 90 mandater end vi p.t.) og alligevel var hun lige ved at beholde
magten i en fin slutspurt. Det lovede jo aktuelt godt for os. Så var stemningen igen
god, og vi kunne gå til gruppearbejde afsluttende med endnu en bekræftelse fra de
tre partiledere om, hvor godt det går.
Et rigtig godt socialt arrangement – og så heller ikke mere.

SKAT
Man spørger af og til, hvordan det kunne gå så galt i SKAT.
Jeg skal forskåne læseren for at forsøge at redegøre herfor. Klart må det dog
være, at man ikke bare – uanset hvor liberalistisk en tilgang man har – kan fyre en
masse mennesker og så tro, at kontrollen er den samme. Det gælder både den interne kontrol, som kontrollen af, at vi alle betaler den skat, vi skal.
Og her har vi i Venstre ganske givet været alt for naive. De 5 skatteministre, som
S-regeringen sendte gennem svingdøren på 3½ år, var bestemt ikke klogere.
Nu skal der omstruktureres, og SKAT udsættes for megen dårlig omtale i medierne. Derfor har de ansatte nu fået en app, hvor de hver 14. dag kan indrapportere, hvordan det står til med deres trivsel. Det sker med grøn, gul eller rød farve.
Sidstnævnte indikerer kritisk tilstand.
Konstateres der herefter et dyk i medarbejderens trivsel, bliver vedkommende
kontaktet af et beredskab med tilbud om samtale med erhvervspsykolog !!
Jeg synes bestemt ikke, det lyder som om, der er udsigt til en væsentlig mentalitetsændring endsige en jordnær og ansvarlig ledelse, men nok snarere et fremtidigt konsulent-paradis.
Og så kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvor mange private arbejdspladser, der har tilsvarende ordninger - for slet ikke at tale om de medarbejdere, der
på et fjerkræslagteri bare møder op en morgen til en fyreseddel uden forudgående trivselsundersøgelse mv.

Ding-Dong
Jeg har brugt en del af pinsen på noget, jeg aldrig har prøvet før. Nemlig at læse
en rapport fra Rigsrevisionen. Nærmere betegnet beretningen om Statens salg af
18 % af aktierne i Dong til Goldman Sachs mfl. (16/2016).

Det løber mig mildest sagt koldt ned ad ryggen, når jeg læser de konklusioner,
som Statsrevisorerne – efter en prisværdig grundig gennemgang – er nået frem til.
Køberen har scoret en eksorbitant stor gevinst (ca. 12 mia.) på 31 måneders investering. Det siger mig, at sælger (Finansministeriet) ikke har været udpræget heldig, da man i 2014 vurderede selskabets værdi. Mere kan jeg ikke med sikkerhed
udlede om salgsprisen.
Men en så katastrofal handel skærper selvfølgelig interessen for at undersøge,
hvordan det hele gik til. Det har Statsrevisorerne så forsøgt i Rigsrevisionens beretning. ”Forsøgt” er nok det helt rigtige ord, for Finansministeriets embedsmænd
har ifg. rapporten – til Rigsrevisionens undren - vurderet, at væsentlige dele af
handelsprocessen er omfattet af fortrolighed. Det svarer til, at en virksomhedsejer
beder sin revisor gennemgå en disposition, hvorefter personalet nægter at udlevere papirerne til revisor.
Ud fra de oplysninger, som Finansministeriets embedsmænd trods alt ikke har erklæret fortrolige, kan Statsrevisorerne dog med sikkerhed fastslå, at flere centrale
dokumenter ikke findes på Finansministeriets sager, at Finansministeriet ikke har
levet op til god forvaltningsskik, at centrale overvejelser om handelen ikke er dokumenteret, at beslutningsgrundlaget – herunder salgsprisberegningen - var
ufuldstændigt og mangler dokumentation, at købers bud ikke - som foreskrevet i
udbudspapirerne – blev afgivet skriftligt, men derimod mundtligt (og således heller ikke kan dokumenteres), og at de afsluttende forhandlinger ikke er fuldt ud
dokumenteret.
Jeg skal ikke trætte læseren med de superlativer, som Statsrevisorerne sætter på
Finansministeriets adfærd, da Corydons embedsmænd i 2014 vurderede salgspris
og gennemførte salgsprocessen.
Ej heller skal jeg som nævnt kommentere på salgsprisen, men at man handler for
så mange milliarder aktier i det største danske aktieselskab med statslige ejerandele på et mundtligt tilbud (trods Ministeriets krav om skriftlighed) – alene det
virker da helt uhørt. Når samtidig helt relevante papirer nu desværre øjensynligt
er blevet væk, så kan jeg ikke undlade at spørge mig selv, om ikke Poul Nyrup
Rasmussen har haft ret i sin gennemgående kritik af hele handelen. Et eller andet
er i hvert fald fuldstændig galt.

Men som Henrik Sass Larsen (S) har sagt, så er der nu sat endelig punktum for
den sag. Eller var det et udråbstegn?
Et punktum passer nok bedst. Så kan vi komme videre med Inger Støjbergs instruks om barnebrude og Thyra Franks APV-vurdering på plejehjemmet Lotte for
20 år siden.

Så er det Inger Støjbergs tur
Som bekendt blev Thyra Frank tidligere jagtet rundt af oppositionspolitikere, der
aldrig nogensinde selv havde sat deres ben på et plejehjem. Alt sammen udelukkende for at knække hende.
Da det ikke er lykkedes, så er turen nu kommet til Inger Støjberg, der i februar
klart og tydeligt gjorde op med den politik som den socialdemokratiske regering
tidligere havde ført, hvorefter eks. en ældre mand i et flygtningepar måtte bo
sammen med sin 14-årige ”kone”.
I Danmark bliver vi straffet for pædofili under disse omstændigheder. Men for
asylansøgere var det åbenbart ok.
Da Inger Støjberg i februar tog fat på opgaven med at adskille de 17 par (der herefter var adskilt i 13 uger) havde embedsmændene imidlertid undladt at foretage
”partshøring i henhold til Forvaltningsloven”. Den lille pige og den ældre mand
skulle nemlig opsøges af en sagsbehandler og en tolk og have mulighed for at
give deres mening til kende. Sikkert uden resultat, men for oppositionen er det en
katastrofe af enormt omfang – uagtet at katastrofen blev standset 13 uger senere
efter ombudsmandens intervention.
At deltage i et samråd indkaldt af oppositionen i denne sag er en forfærdelig oplevelse, der kun bærer ved til politikerleden. Det drejer sig overhovedet ikke om at
sikre, at piger der bor i Danmark kan leve med en af dem selv valgt ven/ægtefælle. Det drejer sig om at få en succesfuld minister ned med nakken pga. af formalia.

Jeg kan kun med gysen tænke på, hvem af de fremmødte til samrådet (Astrid Krag
(S), Mattias Tesfaye (S), Johanne Schmidt Nielsen (EL) eller Sofie Carsten Nielsen
(R)), der efter et valg kunne blive venstrefløjens udlændingeminister.
God fornøjelse.

To stjerneskud
EU-domstolen våger nidkært over, at ingen udsættes for generel overvågning.
Sidst har domstolen i en kendelse af 21.12.2017 afgjort, at politiet ikke skal
kunne gøre brug af det tungeste bevis i de alvorligste straffesager, nemlig oplysninger om, hvor en mobiltelefon har befundet sig i gerningsøjeblikket.
Det er – åbenbart – en skrækkelig generel overvågning. Så hellere lade voldtægtsforbrydere, børnepornodistributører, narkobaroner etc. slippe.
EU-domstolens afgørelse står i skærende kontrast til den overvågning, vi på den
ene eller anden måde (bevidst eller ubevidst) udsættes for.
En aften, hvor jeg skulle lave mad i vores sommerhus i Kettrup, fik jeg således en
gevaldig lyst til et par færdiglavede stjerneskud. Jeg søgte på nettet efter Løkken
Badehotel – og de svigtede da heller ikke. Efterfølgende er det væltet ind med tilbud fra det dejlige Løkken – jeg kan bo på vandrehjem, på camping, og jeg kan bo
på Hotel Litorina, (der i øvrigt har fået 7,8 points fra 83 verificerede anmeldelser!).
Alt det for to stjerneskud.
Tænk lige på, hvad Google, Facebook, Instagram og Twitter indsamler af data om
vores gøren og laden for at kunne servere de bedste, mest målrettede og mest
appetitlige tilbud for os. De samler data om alt fra vore køreture til vore løbeture,
kommunikation med venner og bekendte på de sociale medier, søgen efter madopskrifter, slankekure, og meget, meget andet. Det hele bliver lagret i store datacentre i årevis. Det bliver brugt til at sammenstykke et meget præcist billede af
vores forbrugsmønstre, holdninger og forventede reaktioner.
Uden nogen domstols-kontrol bliver oplysningerne brugt eller solgt.

Det accepteres uden protester fra nogen og uden anskrig fra EU-domstolen.

Tiggeri
En af de sidste gerninger, Folketinget foretog inden ferien, var at ændre straffelovens bestemmelse om tiggeri. Tiggeri er i dag strafbart, men det fordrer, at politiet først har givet tiggeren en advarsel.
Vi har nu i store træk ophævet bestemmelsen om forudgående advarsel og indført
14 dages ubetinget fængsel for tiggeri.
Jeg har det helt fint med at have stemt for denne ændring. Vi skal nemlig ikke tolerere tiggeri i Danmark. Så er den ikke længere. Et land med verdens bedste sociale system skal ikke samtidig have tiggere på ethvert gadehjørne.
Lovændringen er selvfølgelig forårsaget af situationen i København, der i et helt
uhørt omfang er beboet af romaer. Lovændringen om tiggeri hjælper måske en
smule på denne situation. Men jeg tror desværre, at der skal helt andre tiltag på
bordet, hvis problemet skal løses i længden.
Vigtigt er det, at vi er fuldt opmærksomme på problemet og følger udviklingen
nøje.

Sommerferie
Møderne i Folketingssalen stoppede grundlovsdag.
Ikke dermed sagt at folketingsmedlemmerne så fik sommerferie. Der er således
møder på Christiansborg af forskellig art måneden ud. Så kommer forhåbentlig en
solbeskinnet ferie, indtil Venstre primo august begynder igen med 3 dages sommergruppemøde, som vi heldigvis har fået rykket til Scheelsminde i Aalborg.
Der skal dog stadig skabes Breaking News, og avisen skal på gaden, så ”ferie” er

nok så meget sagt. Vi forventes fortsat at være til rådighed – for mit vedkommende fra Kettrup Bjerge – når avisen skal fyldes op.
God sommer.

Med venlig hilsen
Preben Bang Henriksen

