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Sikkerheden i Folketinget
Der har gennem tiderne været forskellige mindre aktioner i og omkring Christiansborg.
Bl.a. lykkedes det i 1996 for nogle aktivister at besætte Venstres gruppeværelse
og blokere døren. Folketinget vedblev dog at være et åbent parlament, hvor alle
kunne komme ind.
Men flere begivenheder har efterfølgende ændret på det forhold. Terrorangrebet
11. september 2001 medførte en stramning. Herudover havde to gerningsmænd I
2003 skaffet sig adgang til Folketinget via en aftale med Pernille RosenkrantzTheil, hvorefter de benyttede adgangen til at overhælde statsminister Anders Fogh
Rasmussen med rød maling.
Rosenkrantz-Theil udtalte efterfølgende sin støtte til aktionen. Hun er i dag
børne- og undervisningsminister.

Terrorangrebene i Norge på Utøya og på Stortinget i 2011 medførte endnu mere
sikring, bl.a. via kampesten på slotspladsen og pullerter ved indkørslerne. Der er
ligeledes indført en slusefunktion, så man nu går ind i et glasbur, hvor døren bag
én lukker - før døren foran åbner. Det sidste (at døren foran åbner) er rart, for ellers går det, som da systemet blev introduceret, og hvor Birthe Rønn Hornbæk efter sigende blev fanget mellem de to lukkede glasdøre. At dømme efter Birthes
sædvanlige retorik, så er det pågældende sikkerhedspersonale nok stadigvæk
indlagt.

Sommergruppemøde
Traditionen tro afholdt Venstre sit sommergruppemøde 20.-22. august. Rammen
var det flotte, nybyggede Hotel Alsik i Sønderborg. Det kan varmt anbefales.
Torsdag aften var der socialt samvær for gruppemedlemmer, familie og ansatte.
Fredag gik det løs med den faglige del, hvorunder Ellemann som bekendt varslede
en mere klar linje i udlændingepolitikken. Sommergruppemødet blev rundet af
med en god aftenspisning for folketingsmedlemmerne med påhæng. Traditionen
tro havde Bertel Haarder brygget en sang sammen i løbet af dagen, så vi i sangen
kunne se en humoristisk gengivelse af vore dybt seriøse indlæg. Utroligt hvad den
mand kan!
Alt foregik i skønneste orden, ingen ballade, slagsmål eller kørsel til skafottet i
golfbil. Det lover (indtil videre) relativt godt for den kommende sæson.

Om forholdet til de Radikale
Jeg har aldrig - heller ikke i valgkampen - lagt skjul på, at jeg gerne så, at V og S
dannede rammen om et ansvarligt samarbejde hen over midten. Specielt med Socialdemokratiets kovending i udlændinge- og retspolitik stemmer vi ens i 90,55%
af alle afstemninger i Folketingssalen. Vore interne vælgermålinger viste da i øvrigt også en voldsom vælgerfremgang, da Lars Løkke Rasmussen i valgkampen
luftede ideen om samarbejde med S.

Et samarbejde med S burde naturligt inkludere et samarbejde med R. Problemet er
imidlertid, at De Radikale netop på rets- og udlændingeområdet har valgt synspunkter, der ligger milevidt fra Venstre. Det understregede Jakob Ellemann Jensen
på sommergruppemødet og konkluderede, at forskellen udelukker et regeringssamarbejde med De Radikale. Det var klar tale. Hvordan mandat-matematikken så
lige kommer til at bringe os ind i regeringskontorerne igen - det er så en ganske
anden sag.
At binde sig alt for voldsomt til Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti vil bestemt
heller ikke være uproblematisk. Jeg skal forskåne læseren for eksempler på de
mange rabiate forslag fra den kant. Flere af dem vil i hvert fald betyde udmeldelse
af EU, et par grundlovsændringer og en retorik, som ikke alle Venstre-medlemmer
sympatiserer med.

Løkke
Venstre har i mange år haft en utrolig dygtig og modig leder i form af Lars Løkke
Rasmussen (tænk bare på afskaffelse af efterlønnen!) Det vil derfor være fristende
at forbigå Lars Løkke Rasmussens seneste udmeldinger i tavshed. Men det vil
også være ganske unaturligt, da Løkke som vanligt har sat den mediemæssige
dagsorden i et voldsomt omfang. Denne gang vedrører forsiderne dog ikke restaurationsbilag, tøjindkøb og luksusrejser.
Den tidligere formand er utilfreds med den nuværende. Han er ligeledes utilfreds
med den kurs partiet har sat. Det er noteret - og det er en ærlig sag.
Herefter er der vel kun det at sige, at er man generelt så markant utilfreds, som
tilfældet åbenbart er, så kan man i Venstre prøve at ændre på formandens/partiets linje, eller man kan melde sig ud. Længere er den vel egentlig ikke.
At blive ved med at udtrykke voldsom kritik i dagspressen og i bøger - det har
kun den virkning, at man skader Venstre og Venstres nye formand.
Så den med, at “jeg fortsat ikke har besluttet mig” og “jeg hænger stadig på klip-

pen” (med fortsættelse i bind 2 eller 3?) - den giver jeg ganske enkelt ikke noget
for.

Lad os få ”bogen lukket” – på den ene eller den anden måde.

Så blev det Arnes tur
Regeringen løftede langt om længe sløret for Arnes muligheder for at få sin pension før den generelle pensionsalder.
Det skete i et 44 siders langt udspil med tilhørende 25 ”faktaark” på samlet 53 sider! Se Faktaark til udspil om ny ret tidlig pension, der til fulde illustrerer det vanvittige bureaukrati, der er knyttet til dette udspil. Det er simpelthen så indviklet,
så det med statsgaranti vil beskæftige myriader af DJØF’er i mange år fremover.
Herudover indebærer forslaget - hvorefter fysisk nedslidning ikke er en betingelse
for yngre pensionsalder - i sagens natur, at mange raske vil forlade arbejdsmarkedet.
Et kriterie for at komme i betragtning til tidligere pension efter regeringens forslag er som bekendt, hvor mange år man har været på arbejdsmarkedet, når man
fylder 61 år. Man skal som minimum have været 42 år på arbejdsmarkedet. Jeg
skal fritage læseren for beregning og dokumentation ved barsel, ledighed, arbejde
i udlandet, deltidsarbejde etc. eksempelvis for 38 år siden.
Forslaget indeholder en finurlighed (se faktaark nr. 4), der i den grad afslører Socialdemokratiets forståelse for de selvstændiges liv: Selvstændige erhvervsdrivende bliver nemlig omfattet af ordningen. Tak for det. MEN: hvis den selvstændige har haft underskud i et år, så tæller det år ikke med i beregningen af de 42
år!
Som vi alle ved, så bliver landmanden slet ikke nedslidt i et år, hvor han har underskud. Han ligger på sofaen og samler energi til næste år.

I erhvervspraktik
Som oftest kommer retspolitikere rundt på politistationer mv. sammen med
Justitsministeren, Rigspolitichefen, Politidirektøren og andre med mange stjerner
på skulderen.
Jeg fik så den tanke, at problemkataloget måske så lidt anderledes ud fra de menige betjentes side, og spurgte derfor Nordjyllands politi om muligheden for at
komme på en aftenvagt i patruljevognen.
Det blev i enhver henseende en “eyeopener” for mange af de problemer og udfordringer, som de patruljerende betjente oplever, problemer, som vi kommer til at
tage op under de igangværende forhandlinger om politiets virke i de kommende 4
år.
En tur med hundepatruljen blev det også til. Jeg kan oplyse, at hunden bider. Se
den film, der er vedhæftet fremsendelsesmailen.
Viggo kan bare ikke lide politikere!
Politihunde er en fantastisk hjælp i politiarbejdet både ved eftersættelse, eftersøgning og opretholdelse af ro og orden mv.

Pas på falsk tryghed
Forhandlingerne om politiets arbejde de næste 4 år er nu gået i gang. Det sker
med udgangspunkt i 23 forslag fra regeringen.
Det emne, der ved introduktionen har påkaldt sig størst opmærksomhed er etableringen af 20 nær-politistationer. Alle partier ønsker et nært og synbart politi i
erkendelse af, at det var en fejl, at vi fjernede landbetjenten.
Det er vigtigt at byen har sin egen tilknyttede betjent, som folk – store som små –
kender og i konsekvens af, at mange af landbetjentens arbejdsopgaver er væk,
kunne denne nærhed eksempelvis opnås ved, at den betjent, som i forvejen bor i

byen synbart for enhver kunne arbejde lokalt i byen bl.a. med SSP-arbejdet. Vedkommende kender sine lus på travet og kan givet med en rettidig indsats hindre
mange unge i at komme ind på en kriminel løbebane.
Regeringens forslag om byggeri af 10 nærpolitistationer øst og 10 vest for Storebælt lyder i de fleste ører rigtig godt. Men der består et større arbejde for partiernes forhandlere i at udbore, hvad det er for en ”politistation”, vi taler om.
Der skal åbenbart sidde 5 mand, og de skal have åbent for borgerne 3 timer om
dagen. Så meget ved vi. Som på alle andre tilsvarende stationer vil sidste mand
lukke og slukke kl. 15.30, hvorefter politiskiltet er det eneste vidnesbyrd om, at
der her er politi. Vel at mærke på hverdage fra 8.30 til 15.30
Så når vi gerne vil forkorte politiets udrykningstid eksempelvis ved et igangværende indbrud eller et overfald, så skal de kriminelle altså overbevises om, at de
skal udøve deres virksomhed på hverdage og inden 15.30.
Kan det ikke lade sig gøre – og det tvivler jeg lidt på – så er løsningen på et hurtigere og mere nært politi, at der kommer flere politibiler, der runderer i kommunen, og som af vagthavende omgående kan sættes ind der, hvorfra alarmopkaldet
kommer.
Det vil vi i Venstre arbejde for at få med i aftalen. Uden flere vagthavende betjente
i biler om natten, kan fortællingen om nærpolitistationen hurtigt udvikle sig til en
falsk tryghedsfornemmelse i weekender og på hverdage fra 15.30 over aften og
nat til 8.30 om morgenen.
Og mon ikke det er i det tidsrum, kriminaliteten finder sted?

3. Limfjordsforbindelse
Nu igen, kunne mange tænke. Og ja: nu igen! For fakta er, at debatten desværre
er forstummet for en tid, mens bilerne i sommer har holdt i endnu større køer.
Mange af mine kollegaer – specielt de nordjyske socialdemokratiske folketingsmedlemmer - har desværre fået hukommelsestab og er fuldstændig tavse om det
for nordjyderne så vigtige projekt.

Helt galt står det med tavsheden hos den nordjyske stemmesluger, Mette Frederiksen.
Jeg vil derfor gøre mit til at infrastrukturen – det vil for os sige den 3. Limfjordsforbindelse – bliver et emne til Folketingets åbningsdebat.

Med venlig hilsen
Preben Bang Henriksen

