April 2018

Seneste nyt
Preben Bang Henriksens Nyhedsbrev
(58)
Sund fornuft på nordjysk

Christiansborg fylder 100 år
Den 29. maj markerer vi, at det nuværende (det tredje) Christiansborg har 100 års
jubilæum.
Den ø, som Christiansborg faktisk ligger på (9 broer forbinder i realiteten Sjælland
til ”Slotsholmen”), har været Danmarks magtcentrum i 1000 år. Først Absalons
Borg (1167) og så Københavns Slot. Herefter stod det første Christiansborg færdig
i 1736 - et enormt rokokopalads med 348 værelser. Det var her, Struense i 1772
blev fanget. I 1794 brændte slottet.
Efter statsbankerot og tabet af Norge, var der desværre kun plads i økonomien til
at genopbygge et ”spareslot” (det 2. Christiansborg), der imidlertid (også) brændte
i 1884. Pga. bl.a. den store forfatningskrise på dette tidspunkt, blev man først
enige om at bygge det 3. Christiansborg i 1901 med indvielse i 1918 – og det er
så det byggeri, vi nu markerer 100 års dagen for.

I øvrigt ikke noget under, at enhver brug af åben ild er strengt forbudt her i huset
– vel at mærke udenfor de to (velbesøgte) rygekabiner.

Statsborgerskabsdag
En gang om året - i år var det søndag den 22. april – fejrer vi, at Folketinget har
bevilget statsborgerskab til en række udlændinge. Der er tale om folk, som har
været her i min. 9 år, ikke har begået kriminalitet, ikke har belastet de offentlige
kasser, har arbejde, og har bestået en sprogprøve samt en statsborgerskabsprøve.
Dem byder jeg med fornøjelse velkommen – samtidig med, at de kriminelle skal
ud.
Ca. 2.000 nye statsborgere lagde turen omkring Christiansborg på statsborgerskabsdagen og blev her præsenteret for en times dansk underholdning samt muligheden for at besøge de enkelte partier og – ikke mindst – at få en meget populær selfie med statsministeren.
De nye – ordentlige – danske familier blev budt velkommen af folketingets formand, Pia Kjærsgaard, hvilket vel må betegnes som skæbnens ironi, da hun er
blandt de få, der konsekvent har stemt imod hver eneste af de nye statsborgerskaber.
Bemærk venligst (hvad mange tager fejl af): Når vi taler om statsborgerskab (nemlig det at få et dansk pas), er der ikke tale om flygtninge og asylansøgere, der forbliver udlændinge og (forhåbentlig) skal hjem igen, når der bliver fred i deres
hjemlande.

Sommerfest
Den 18. maj afholder Venstre på Christiansborg sommerfest. Dvs. dagen starter
ganske seriøst, idet folketingsgruppen er inviteret til Marienborg mhp. drøftelser
af de kommende valgkamp-temaer. Som landet ligger nu, er et valg i marts 2019
nok et seriøst bud.

Sidst på eftermiddagen påmønstrer vi så ”Den liberale damper” sammen med personalet. Danmark er jo rent faktisk verdens 5. største søfartsnation, så det kunne
jo lige passe andet! Dresscode er pænt aftentøj ”med en snert af sømand” – hvilket ikke burde være noget problem for en gammel optimistjollesejler.

De nordatlantiske mandater
Som bekendt har der lige været valg til Grønlands Landsting. Et af hovedemnerne,
som næsten alle partier var enige om, var, at man skulle løsrives fra Danmark. Der
forelå imidlertid ikke noget om at blive løsrevet fra at modtage 3,8 mia. kr. i bloktilskud hvert år. Så en evt. afskedsmiddag ligger derfor nok et stykke tid ud i
fremtiden.
Både Færøerne og Grønland leverer hver 2 mandater til Folketinget. I dag er alle 4
mandater ”røde”. Der er herved i realiteten tale om, at de mere og mere selvstændighedssøgende nordatlantiske dele af Rigsfællesskabet har uforholdsmæssig stor
indflydelse i forhold til det betalende rest-Danmark, som de for længst har meldt
sig ud af. Måske vinder blå blok næste valg eksempelvis med 89-86 i hoved-Danmark, hvorefter de løsrevne dele af riget med deres 4 mandater beslutter, at rød
blok danner flertal. Det er ikke rimeligt.
Disse regler bør ændres.

Overenskomstforhandlinger
Et lettelsens suk gik gennem Christiansborg, da parterne på det offentlige arbejdsmarked endelig opnåede enighed ved overenskomstforhandlingerne.
Jeg kan forstå, at man har forhandlet i henhold til noget, der hedder ”den danske

model”. Jeg har ikke meget begreb om, hvad den går ud på, men det må være noget med at forhandle uafbrudt i sessioner, der ville give livsvarigt fængsel til enhver lastbilchauffør for overtrædelse af køre- hviletidsbestemmelserne. Personligt
fatter jeg ikke, hvordan man kan opnå noget som helst fornuftigt ved eksempelvis
et 22 timers forhandlingsmøde.

Men godt, at der blev fundet en løsning.
Alle har øjensynligt vundet – hvordan det så end kan lade sig gøre.

Burka
Som Venstres retsordfører var det i denne måned faldet i mit lod at være ordfører
på regeringens forslag om forbud mod maskering af ansigtet. Forbuddet vil
ramme alle fra den maskerede hash-sælger på Christiania via bander og potentielle Ku-Klux-Klan-medlemmer til kvinder i burka eller niqab.
Opmærksomheden har naturligt samlet sig om sidstnævnte. Udover et spørgsmål
om dansk kultur og det forhold, at vi i mødet med hinanden i Danmark aflæser
ansigtsudtryk, så er det vigtigste argument for mig, at jeg ikke ønsker flere parallel-samfund end højest nødvendigt. Ja vi prøver faktisk med vold og magt at forhindre disse enklaver i at udvikle sig.
En kvinde i burka eller niqab er og bliver desværre et mobilt parallelsamfund, hvor
man kun omgås andre tilsvarende, ikke deltager i sædvanligt sports- og foreningsliv og aldrig vil kunne få et normalt arbejde. Integration i Danmark vil være
en total umulighed såvel for kvinden som for hendes døtre.
Det vil vi ikke acceptere, så derfor er loven fremsat. Den forventes vedtaget sidst i
maj.
Forbuddet gælder i øvrigt ikke, hvor en tildækning har et ”anerkendelsesværdigt
formål”.

”Agentregler”
Det lyder måske lidt 007-agtigt. Det er det ikke.
Reglerne om agentvirksomhed findes i dag i retsplejelovens § 754a og betyder, at

politiet under visse nærmere specificerede omstændigheder kan optræde eksempelvis som køber af narko eller af stjålne varer, alt med henblik på at afsløre sælgeren og eventuelle bagmænd. Politiet må ikke fremprovokere en forbrydelse,
som ellers ikke ville være sket.
Da vi indførte disse udmærkede regler i 1986, fastslog vi i Retsplejeloven, at
denne form for efterforskning kun kunne anvendes, hvis forbrydelsen havde en
straframme på min 6 års fængsel. Vi forestillede os ikke, at almindelig kriminalitet
ville kunne systematiseres, således som sket i dag på sociale medier og i lukkede
grupper.
I dag kan politiet se til, at der på nettet findes en ”Hælergruppen Nordjylland”,
hvorpå det er muligt at bestille tyvekoster. Politiet kan imidlertid ikke gå aktivt ind
som ”køber”, fordi hæleri alene har en straframme på 1½ års fængsel. Tilsvarende
gælder de grupper, hos hvem man kan bestille narko til levering, som var det en
pizza. Heller ikke her er straframmen så høj, at politiet kan gå ind og deltage/efterforske.
Det er jo helt vanvittigt – og dybt demotiverende for seriøst arbejdende politifolk.
Det skal der laves om på.
Jeg har derfor bedt Justitsministeriet om forslag til ændring af reglerne snarest
muligt.

Vanvittig museumslovgivning
Som det måske er læseren bekendt, har jeg i de senere år bl.a. kritiseret museernes administration af museumslovgivningen. Siden man i 2003 ændrede reglerne,
så en museumsudgravning i forbindelse med et nybyggeri ikke længere skulle betales af det lokale museum, men derimod af bygherren, er udgifterne pudsigt nok
eksploderet på dette område.
Problemet har i allerhøjeste grad været aktuelt for adskillige nordjyske projekter
(senest entreprenør Peter Nielsens byggeri i Nibe, Budolfi Plads i Aalborg og div.
byggerier i Algade).

Museerne mener, at der kan være nye og væsentlige fortidsminder i jorden og opstiller herefter et budget til bygherren så stort, at man er sikker på ikke selv at
skulle betale. At anke disse beslutninger til Slots- og Kulturstyrelsen er ikke frimærket værd. Af 800 indankede sager afviste styrelsen i 2015 kun to !
Bl.a. min kritik har fået rigsrevisionen til at se nærmere på museernes administration, hvilket har resulteret i en sønderlemmende kritik. Se: http://www.rigsrevisionen.dk/publikationer/2018/142017/statsrevisorernes-bemaerkning-til-beretningen/
Kritikken har medført, at vor dygtige kulturminister Mette Bock inden sommer vil
foretage en omfattende gennemgang af dette ta-selv-bord.
Se i øvrigt dagens kronik om emnet i JP af Britt Bager (V), Bertel Haarder (V) og
Preben Bang Henriksen (V) her: https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE10558364/degraveroggraver/

Ingen lempelse af lods-pligten
Som nævnt i den seneste månedsorientering, har jeg forsøgt at få lempet de lodsskærpelser, der blev indført ved Limfjordsbroerne i 2012 efter at skibet ”Ramona”
var kollideret med jernbanebroen – en kollision, der i øvrigt ikke ville være undgået selv med lods.
Erhvervsministeren har meddelt, at han efter samråd med Søfartsstyrelsen ikke
agter at lempe reglerne. Det er desværre tydeligt, at embedsmændenes trang til at
benytte livrem og seler har vundet med den virkning, at skibstrafikken gennem
Limfjorden fortsat belastes med 2x8000 kr. (tur/retur), et beløb, der i vidt omfang
betyder at gods aflæsses på Vestkysten og transporteres med miljø-osende lastbiler rundt i landsdelen.
Det ærgrer mig, at denne holdning åbenbart ikke kan rokkes.

Med venlig hilsen

Preben Bang Henriksen

