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Fæstning Christiansborg
Det sidste års tid har Slotspladsen foran Christiansborg været én stor byggeplads.
Det blev nemlig efter Utøya besluttet, at Christiansborg skulle sikres med et fæstningsanlæg bestående af store granitkugler, så biler uden lovligt ærinde ikke kan
komme ind på området.
Så vidt så godt - men det var åbenbart også nødvendigt at skifte brostenene på
Slotspladsen ud: 200.000 stk.! Et ganske omfattende projekt, der nu står færdigt.

Julekort
Julen er pudsigt nok tiden for julekort.

Det er dog ikke ubetinget tilfældet, for flere og flere papirkort erstattes af elektroniske julekort, som afsenderen aldrig selv har haft fingrene i eller for den sags
skyld personligt kender til. De er helt overflødige.
Men julekortet fra Anders Fogh Rasmussen og fra Statsministeren – dem har man
da fortsat lov at være stolt af - selvom jeg må tilstå, at jeg ikke har fået skrevet
retur til dem.
For de, der fortsat er tilhængere af papir-kortet, vil jeg anbefale afsendelse nu
m.h.p. julen 2019.

Krænkende ledelses-kultur

”Så er det atter jul igen…….”, skrev Bertel Haarder i sin julesang, der var vedhæftet til seneste udgave af dette nyhedsbrev. Uha da, den gode Bertel havde næppe
indset, at han herved medvirkede til fremme af en reaktionær oldnordisk holdning, groft krænkende det multikulturelle samfund i nutidens Danmark, hvor ikke
alle fejrer jul.
Han skal en tur på CBS, skal han. Der kan han lære lidt om krænkelseskultur, og
så ville han bl.a. vide, at eks. ”Den danske sang er en ung blond pige” bare er et
nummer for meget.
Og går han en tur ind på rektors kontor, kan han få et godt indtryk af, hvordan
ikke-ledelse trives på Danmarks førende institution for undervisning i ledelse.
Det er dybt tankevækkende, at ”ledelse” efterhånden består i at give enhver klager
medhold – uanset hvor sindssygt emnet er. Alternativet er at sende bud efter en
konsulent, der kan udarbejde en dyr rapport med den konklusion, som lederen
ønsker, men ikke tør træffe.

Finansloven
I dag blev Finansloven for 2019 vedtaget. Det skete på baggrund af en 12 timers
debat i går, en debat, der først sluttede kl. 21.

Arbejdet her på Christiansborg er spændende og interessant, men jeg må sige, at
jeg godt kunne undvære disse mammut-debatter (åbnings-, afslutnings- og finanslovsdebat). De er fuldstændig uproduktive og går alene ud på, at partierne
stiller hinanden drille-spørgsmål, udviklende sig til skænderi af forskellig art for
at demonstrere modpartens uduelighed. Intet konstruktivt overhovedet og ingen
forsøg på saglig løsning af problemerne.

20 år bag lås og slå
Gennem de seneste måneder er der faldet flere domme, hvor rockere, der med eller uden held har forsøgt at dræbe andre mennesker, har fået 20 års fængsel.
Det er en straf, vi ikke tidligere har set udmålt i disse sager. Straflængden skyldes,
at Folketinget har vedtaget en bandepakke, hvor et af hovedelementerne har været dobbelt straf til bandemedlemmer for personfarlige forbrydelser.
Herudover har vi vedtaget, at rocker/bandemedlemmer ikke kan prøveløslades. Så
20 år er altså 20 år, hvis man da ikke har lyst til at forlade fællesskabet via et af
de mange exit-programmer.
Jeg jubler bestemt ikke over, at folk får en fængselsstraf på 20 år. Men jeg må
desværre konstatere, at der er områder i Danmark, hvor våben, skyderi, grov vold
og afpresning er en del af dagens orden. Det skal vi ikke tillade.
Derfor er det nødvendigt dels at få de pågældende forbrydere isoleret, dels at vise
overfor ligesindede, at det koster at være professionel dræber. Straf-længden vil –
selv i hærdede rockerkredse - have en præventiv effekt, så andre trods alt betænker sig, før man begiver sig ud i samme ærinde.

Kontroludvalget

Folketinget har et stående udvalg – populært betegnet ”Kontroludvalget” - der har
til formål at ”have indsigt” i efterretningstjenesternes (PET og FE’s) arbejde. Udvalget består af 5 personer, og jeg er næstformand.
Det er et underligt udvalg, for i sagens natur er arbejdet belagt med dobbelt tavshedspligt, og det foregår i et uofficielt lokale for nedrullede gardiner og med deponering af mobiltelefon udenfor.
Udvalget er Folketingets måde at kontrollere et hemmeligt system, om end man
må medgive, at man i vidt omfang arbejder på baggrund af de informationer, som
kommer fra de personer, man skal kontrollere! Det er dog vanskeligt i praksis at
gøre meget anderledes.
Uden at komme i konflikt med min tavshedspligt, skal jeg blot sige, at vi kan være
rigtig godt tilfredse med tjenesternes arbejde.

Økonomisk kriminalitet
I alt for mange år har politi og anklagemyndighed desværre nedprioriteret økonomisk kriminalitet. Danmark har været et slaraffenland for konkursryttere, selskabstømmere, udbyttesvindlere osv. For slet ikke at tale om SKATs ineffektivitet.
Et rigtig godt eksempel herpå er, at flere bankindberetninger i 2012 til Bagmandspolitiet (SØIK) vedrørte det faktum, at der på ”Brittas” konto indgik meget
store millionbeløb (ca. 5 mio. kr.), øjensynligt udbetalt fra socialministeriet - lidt
mere end den sædvanlige kontanthjælp.
Det burde have givet anledning til en efterforskning, men i stedet sendte Bagmandspolitiet sagen til SKAT. Og for at føje spot til skade skete der heller ikke
noget her: Britta blev end ikke sat i skat af indkomsten!
På alt for mange kontorer har attituden været den, som Axel Strøbye udtrykte i
Olsen Banden: ”Hold dig fra Høje Nord-sagen, tag ham med cykellygten”.

Derfor skal der ske en voldsom opnormering af politiets indsats – både på lokalt
plan og hos Bagmandspolitiet. Det er Venstre klar til, og det bliver et af de centrale punkter, når vi næste år skal beslutte politiets budgetter for de kommende
fire år.

Regionernes fremtid
For eller imod regionerne?
Det var spørgsmålet til mig i den forgangne måned fra flere aviser. Problemet er
bare, at det spørgsmål kan der p.t. ikke svares entydigt på. Man er nemlig nødsaget til at vide, hvad der i givet fald skal i stedet.
Personligt er jeg bestemt ikke overbevist om, at 41 udmærkede - men civile - regionsrådsmedlemmer er de bedste til at drive et sygehusvæsen, der som bekendt
er regionens hovedopgave.
Jeg kunne sagtens forestille mig en anden lokal ordning, hvor færre personer men med faglig viden – i højere grad havde indflydelse på sygehusdriften.
Vi har et – på langt de fleste områder - udmærket sundhedsvæsen. Før vi beslutter at ændre på det, skal vi som nævnt vide, hvad der skal i stedet. Og her afventer vi p.t. Venstres eventuelle udspil i januar.

Rød eller blå regering – det er vel ét fedt?
Ovennævnte bemærkning høres ofte.
Selvom jeg er helt på det rene med, at V og S på mange områder stemmer ens (85%) af afstemningerne - så er det dog magtpåliggende for mig at præcisere, at
enigheden ikke strækker sig til den vigtigste del af skattepolitikken.

Hvis du derfor er en stor tilhænger af, at arveafgiften skal fordobles fra 15 til 30
%, så kryds ved liste A. Afgiften er lig-røveri af værste skuffe og ovenikøbet en afgift på penge, man i forvejen mindst har betalt skat af én gang.
På tilsvarende vis har du mulighed for at støtte Socialdemokratiets forslag om højere skat på renter, højere skat på aktier, dårligere vilkår for investorer og mere
skat på generationsskifte i virksomheder. I sandhed forslag, der vil gavne iværksætterlyst og investering!
Kikker man på sammenrendet af forventede støttepartier til en S-regering, er
disse leveringsdygtige i et samlet krav om formueskat – et krav, der sagtens kan
blive en realitet, når de store røde forlig skal sammenkoges.
Så ja, der er forskel på V og S.

Lokalt arbejde
Aalborg Teater har gennem mange år – helt uden anden grund end ”traditionen” –
modtaget væsentlig mindre statstilskud end eks. Aarhus og Odense. Jeg har nu
henledt Kulturministerens opmærksomhed herpå, og hun har foranlediget heraf
svaret, at hun nu vil se på denne skævvridning. Det er en god begyndelse.
Også andre sager, der måske ikke synes store – men for borgeren er stor – er man
som lokalt folketingsmedlem nødsaget til at tage sig af. Jeg skal ikke trætte med
en nærmere gennemgang heraf.
En af de mere principielle sager, vi drøfter her på Christiansborg, er ”Offentlighedsloven”. Loven fortæller meget minutiøst, hvilke dokumenter i det offentliges
sagsbehandling, som borgeren har krav på at se.
Og hvad har den lov så med Nordjylland at gøre?
Jo, jeg vil gerne helt eksakt vide, hvordan Aalborg Kommune - herunder nuværende og tidligere borgmester - har kunnet fortie eksistensen af en helt afgørende
aftale om forbud mod bebyggelse af ”1. klitrække-grunden” på Stigsborg Brygge i

Nørresundby, for herefter at sælge den samme grund til et byggeselskab m.h.p.
byggeri!
Alt sammen uden offentlighedens kendskab.
Det virker underligt og fortjener en undersøgelse.

Med venlig hilsen
Preben Bang Henriksen

