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Frisør
Lige over Folketingssalen er der et ydmygt lokale, der indeholder en frisørsalon.
Her på stedet er betegnelsen imidlertid ikke ”frisør” men derimod ”stylist”.
I salonen huserer Ditte. Hvis man vil have håret farvet, koster det 450 kr., hvorimod
en ”TV-styling” koster 550 kr.
Jeg foretrækker nu Aalborgs lokale Aase.

Ure
I samtlige lokaler på Christiansborg hænger et ur. Udover en sædvanlig urskive er
uret udstyret med to store bogstaver, et A og et M.

Når ”M” lyser, betyder det, at der er møde i Folketinget. Man kan så via dagsordenen eller TV konstatere, om debatten vedrører forhold, som man har særlig interesse for. Venstre er naturligvis repræsenteret i Folketingssalen med en ordfører
på området, så der sker ikke noget ved at koncentrere sig om andre møder (eks
udvalgsmøder), mens der debatteres i Folketinget. Er man selv ordfører (for mit
vedkommende på retsområdet), så er man imidlertid naturligvis 100 % til stede
under debatten i Folketingssalen.
Anderledes når ”A” lyser - samtidig med, at en klokke ringer. Det betyder nemlig,
at der nu er 7 minutter til afstemning (typisk efter en 3. behandling). Der er i givet
fald ingen undskyldning for ikke at være fremme i Folketingssalen, da regeringen
i tilfælde af en udeblivelse kan blive bragt i mindretal.
Ældre læsere af dette nyhedsbrev husker sikkert, da Erhard Jacobsen i 1973 kørte
tør for benzin på vej ind til Christiansborg, hvilket udløste et folketingsvalg
(”Jordskredsvalget”). Erhard havde i flere omgange været på kant med sin egen
statsminister, Anker Jørgensen, og den dag i dag er det ikke ganske sikkert, om
tør-kørslen var et ”rigtigt” uheld.

Clearing
Det fremgår af Grundloven, at mindst halvdelen af Folketingets medlemmer skal
være til stede, for at en lov gyldigt kan vedtages.
Imidlertid er vi til en afstemning ikke de valgte 179, men derimod normalt kun
109. Og hvordan hænger det så lige sammen?
Jo, vælgerne gav ved seneste valg regeringen og DF et flertal på et enkelt mandat.
Stemmer alle 179, vil der således være 90 borgerlige mandater og 89 i oppositionen (inkl. 4 nordatlantiske).
Falder regeringen så, hvis jeg skal til begravelse, eller hvis Statsministeren besøger Kinas præsident? Det ville den gøre, hvis vi ikke havde et såkaldt ”clearingssystem”.

Ifølge clearingssystemet, som er aftalt mellem partierne, holder de to blokke hver
nøjagtig 35 medlemmer udenfor afstemning – og det gælder uanset, om de 70
medlemmer så i øvrigt måtte være til stede på Christiansborg. Skal man deltage i
eks. en begravelse, skal man til møde i EU eller måske tale ved en konference, så
lægger man billet ind på at få en af dagens ”clearinger”. Af de 35 borgerlige clearinger har Venstre 13. Det betyder altså, at 13 af Venstres 34 mandater kan ”søge
om fri” med en meget god begrundelse. Venlige medarbejdere i vort sekretariat
styrer dette vigtige arbejde.
Ved særlig tilspidsede situationer kan partierne opsige clearingssystemet, således
at alle mand skal hjemkaldes fra nær og fjern for at stemme i folketingssalen. Jeg
har endnu ikke oplevet den situation.

Statslige arbejdspladser
Sammen med mine kollegaer Eva Kjer Hansen, Hans Christian Schmidt, Anni Matthiesen og Carl Holst skrev jeg i forgangne uge en kronik i Jyllands-Posten, hvori
vi appellerede til, at regeringen fremskyndede 2. runde af udflytningen af statslige
arbejdspladser til provinsen.
Den 1. runde med 3900 arbejdspladser, (herunder 513 til Nordjylland !!) er ved at
være fuldført. Det har været en generel succes, om end udflytningen blev væsentlig dyrere end ventet (250.000 kr. pr. arbejdsplads).
Selvom der således er engangsudgifter forbundet hermed, så er fortsat udflytning
nødvendig, hvis vi skal have et Danmark i Balance. En huslejeudgift på en tredjedel af den københavnske, et generelt lavere omkostningsniveau, samt en fantastisk helbredende luft, der øjensynligt medfører et væsentligt lavere sygefravær
end i København – det er nogle af de momenter, der gør, at en udflytning i det
lange løb vil være økonomisk fordelagtig. Det er eksempelvis for mig ganske
uforståeligt, hvorfor Erhvervsstyrelsen med sine 500 medarbejdere nødvendigvis
skal være placeret på Danmarks dyreste adresse (Langelinie) i København.
Et andet argument for udflytning er naturligvis at give provinsen og landdistrikterne en chance for at udvikle sig.

Ny undersøgelseskommission
Der bliver nu nedsat en undersøgelseskommission til vurdering af danmarkshistoriens største økonomiske skandale – forholdene i SKAT gennem de sidste 10 år.

Af for mig ufattelige grunde skulle det være DF og S, der i realiteten traf beslutningen – det kunne ellers have klædt Venstre at føre an i dette berettigede folkelige krav.
Vi taler om manglende betaling af den nette sum af 100 mia. kr. + lidt småtterier
på 12 mia. i den såkaldte udbytteskandale, ejendomsvurderinger mv. Vi taler om
danskernes tro på, at naboen betaler til fællesskabet efter gældende regler, så
selvfølgelig skal dette morads undersøges så grundigt som overhovedet muligt.
Kommer det så til at påvirke kommende års politik – og politikere? Ja, naturligvis.
Måske over hundrede politikere, embedsmænd og skattefolk vil blive afhørt om,
hvorvidt der var advaret om det risikable i at fyre ansatte i stort tal - ”tage rationaliseringsgevinsten”, som det vist hedder - før inddrivelsessystemet (EFI) dokumenterbart virkede. Det kom som bekendt aldrig nogensinde til at virke.
Det kan selvfølgelig blive ubehageligt for Venstres næstformand, Kristian Jensen,
der var skatteminister i størstedelen af perioden. Men forhåbentlig bliver der også
fokus på den stedmoderlige behandling, som Thorning-regeringen i sine 3 år og
9 måneder gav skatteministeriet med 5 forskellige skatteministre gennem svingdøren.
Med en skandale af denne størrelse skal tingene undersøges til bunds. Det bliver
med en dommer for bordenden, hvilket igen betyder, at man har vidnepligt og
pligt til at tale sandt. En usand forklaring kan give op til 4 års fængsel.

Alternativet

Alternativet lever helt op til navnet.
Således får vi pt. bl.a. tiden til at gå med et forslag om, at vi i Danmark skal have
lokale valutaer. Se forslaget her.
I den nærmere begrundelse for forslaget hedder det bl.a.:

”I Brixton har lokale borgerinitiativer f.eks. sat solceller op på tagene af de lokale
bygninger, og de sælger strømmen til lokale forretninger, ligesom små bæredygtige drivhuse, der sælger salat til lokale forretninger, popper op rundt omkring i
bydelen. Lokale valutaer understøtter således både eksisterende forretninger og
inspirerer og støtter lokalt, bæredygtigt iværksætteri”.
Og videre

”En anden fordel er, at lokale valutaer er lokale i deres natur og derfor ikke bliver
flyttet ud af landet. Det understøtter lokale virksomheder og iværksættere og forhindrer, at pengene bliver flyttet i skattely, men det gør også, at lokalsamfundet
ikke kun arbejder for pengenes skyld, fordi pengene også kommer til at arbejde
for lokalsamfundet”
Ja, man spørger sig selv, hvad vores nationalbankdirektør egentlig får sin løn for?
Han snork sover jo!

På mit skrivebord lige nu:
Jeg prøver naturligvis efter fattig evne at holde mig ajour med alle de forslag, vi
behandler i Folketinget. Sidste år var der tale om 390 forslag, og det bliver ikke
mindre i år. Derfor vil det nok være en overdrivelse at sige, at alt nærlæses i
mindste detalje.
Anderledes, hvis man er ordfører på et forslag. Her forventes, at man er ”helt i
dybden” med forslaget. Pt. har jeg fornøjelsen af at være ordfører på følgende
verserende forslag fra regeringen (benævnt ”L”) og fra opposition (”B”):
L 149 om bl.a. at hæve lægdommeralderen

L 171 om luftfartsselskabernes udlevering af passageroplysninger til PET
L 170 om ophævelse af straffelovens blasfemibestemmelse
L 139 om skærpelse af straffen for ulovlig våbenbesiddelse
L 197 om opholdsforbud for rockere
L 191 om teleselskabernes pligt til logning
L 192 om blokering af ekstremistiske hjemmesider
L 193 om mulighed for lukning af rockerborge
B 21 om grov skatteunddragelse
B 86 om diskrimination i nattelivet
B 112 om legalisering af peberspray
B 126 om beskyttelse af fængselsbetjente
B 129 om forebyggelse af indbrud
B 136 om styrkelse af indgreb vedr. IP-rettigheder
B 137 om ungdomsdomstol
Så, ja der er såmænd nok at få tiden til at gå med.

Parkering
Egentlig har jeg den faste holdning, at jeg ikke på disse dyrebare spalter vil befatte mig med lokalpolitik. Men som borger i Aalborg og med et ellers normalt
blodtryk, så skal det ud:
Det er øjensynlig lykkedes Aalborg Kommune på rekordtid i stort tal at omdanne
parkeringspladser til torve-pladser, igangsætte vejarbejde, give byggetilladelser
og generelt nedlægge P-pladser – alt sammen samtidig - og i et omfang, så
handlen drives ud af enhver butik med fortsatte lukninger til følge.
Som et led i den succesfulde by-nedlukningen forsvarer den ”ansvarlige” rådmand
sig med, at han dels har etableret parkeringshuse ”i periferien”, dels er i besiddelse af nogle tal, der siger, at der er mange ledige P-pladser. Hvorfor han herefter så konsekvent afstår fra mediernes invitation til at køre en tur med rundt i
byen og finde en plads, ved jeg ikke.
Det bliver forhåbentlig et valgtema til efterårets kommunalvalg i den ellers så
handelsvenlige by.

Her fra Borgen har vi også et ansvar, som jeg gerne vedstår. Når der således eksempelvis ikke etableres kælder under det nye flotte Budolfi-kompleks, så er det
fordi, der i tilfælde af udgravning til P-kælder ligger en potentiel regning på et tocifret millionbeløb til museumsfolk, der i givet fald går i gang med en længerevarende udgravning på bygherres regning.
Så er det åbenbart mere fornuftigt at tillade et byggeri ovenpå potteskårene.
Den lovgivning gør jeg alt, hvad jeg kan, for at ændre.

Grundlovsmøde
Husk det traditionsrige grundlovsmøde den 5. juni kl. 10.
Det plejer at blive afviklet i Uggerhalne, men naboen – det succesrige stutteri – afvikler denne dag en meget stor international ride-dag med angiveligt rigtig
mange tilskuere fra ind- og udland. Vi skal selvfølgelig ikke have kollision mellem
to så store begivenheder, hvorfor vi i år flytter vort møde til:
Anette og Mads Thomsen på Byrholtvej 28, 9381 Sulsted (drej mod vest lige over
for Bilgården i Hostrup).
Der bliver taler af nu fhv. Aalborghal-direktør Ernst Trillingsgaard, af regionsrådsmedlem Mads Thomsen og af undertegnede.
Alle politiske opfattelser er velkomne, tag evt. selv en stol med. Kaffe og rundstykker kan købes på stedet.

Med venlig hilsen
Preben Bang Henriksen

