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Tårn-restauranten
”Meyers i Tårnet” på Christiansborg blev indrettet for 5 år siden. Restauranten puster nyt liv i det gamle pulterkammer, hvor buster og statuer er blevet støvet af til
glæde for spisende gæster.
Som man skriver på hjemmesiden, så tager køkkenet ”udgangspunkt i den klas-

sisk danske mad med respekt for fortiden og sans for fremtiden. Smørrebrødet
har sæsonnært accent, og aftensmaden er smagspakket og tilberedt af erfarne
hænder”.
Så står det vist lysende klart for enhver (københavner).
Til det nordjyske publikum kan oplyses, at smørrebrødet ikke er gratis: 105 kr. pr.
stk. Til gengæld lidt alternativt, eks: ”Glaseret rødbede i hyldebærsaft med ryge-

ost, karamelliseret, saltet valnød, syltede brombær og amarant” (hvad det så end

er?). I den lidt mere jordbundne ende fås ”Kartoffel med jordskokpure, jordskok-

chips, ristede hasselnødder og karse”.
Dejligt med lidt hverdagsmad. Men såvel maden som lokalet er nu en stor oplevelse.
Skulle man få lyst, så har restauranten åben tirsdag til lørdag fra 11:30 til 16:30
(frokost) og 17:30 til 23:00 (aftensmad) samt søndag 11:30 til 16:30 (frokost).
Reservation sker via restaurantens hjemmeside (taarnet.dk) og indgangen findes i
Kongeporten – den store port ud mod Christiansborg Slotsplads.

Terrorsikring
Som så mange andre offentlige områder er nu også Christiansborg Slotsplads blevet terrorsikret. 86 granitkugler omkranser pladsen, hver med en diameter på 113
cm og en vægt på 1,7 tons.
Det bliver således ikke nogen nem opgave at køre ind i ”Borgen” (som i forvejen er
en massiv bygning) – og potentielle terrorister er derfor henvist til mere befolkede
områder med mindre stabile bygninger. Lidt tankevækkende.
Det hele hviler i øvrigt på 200.000 brosten af den såkaldte ”københavnerblanding”, dvs. den samme sten-type som på mange andre pladser i København.

Mettes første halvår
Ikke bare udenfor, men også indenfor Borgen er der sket ændringer.
Bl.a. takket være Venstres interne ballade har den nye regering fået en rolig og
relativ stabil start. De lavt hængende frugter – som vi af uforklarlige årsager (læs:
DF) lod ligge – har Mette Frederiksen naturligvis samlet op til glæde for alle. Det
gælder bl.a. ”Mint-sagen”, som VLAK-regeringen ikke formåede at løse, med den
virkning, at Mint måtte rejse tilbage til Thailand. Det var derfor glædeligt, at Mint
og familien kort før jul fra tilskuerpladserne kunne opleve, at ALLE partier stemte

for den lovændring, der gav hende og de andre børn i tilsvarende situation mulighed for at forblive i Danmark. Men hvorfor skulle hun – og vi andre – da så meget
igennem?
Desværre begynder man imidlertid også at ane, at vi har fået en regering, der vil
være rød, hvilket bl.a. viste sig ved den før jul vedtagne finanslov. Her blev bl.a.
-

Arveafgiften for familievirksomheder 3-doblet.

-

Hovedaktionærbeskatningen sat op.

-

Skattefritagelsen på arbejdsgiverbetalt mobiltelefon annulleret.

-

Tinglysningsafgiften forhøjet.

-

Aktieavancebeskatningen justeret.

-

Ingen forældrekøb i virksomhedsordning.

Under debatten om 3-doblingen af arveafgiften for familievirksomheder spurgte
jeg såvel Socialdemokratiets som De Radikales ordfører, om man også kunne forvente gennemført den fordobling af den personlige arveafgift (fra 15 % til 30 %)
som Socialdemokratiet har anført i sit program. Begge partier ville ikke afvise,
hvilket unægtelig var tankevækkende! Så næste gang kassen bliver tom – og det
varer næppe længe - kan man sandsynligvis forvente et endnu større ligrøveri.

Klimalov
Et stort flertal af Folketingets partier indgik inden jul en aftale om en ny klimalov.
Reelt taler vi om en hensigtserklæring, der skal udfyldes til foråret med relevant
lovgivning. Der er ingen, der ved, hvilke virkemidler, der skal iværksættes for at
nå de mål, der står i hensigtserklæringen (70 % CO2-reduktion i 2030 i forhold til
1990). Der er derfor heller ingen, der ved, hvordan de pågældende klimatiltag
kommer til at påvirke danskerne, herunder beskæftigelsen i landbrug og i virksomhederne eller for den sags skyld den almindelige danskers velfærd.
Regeringen har ganske vist oplysningerne herom, men vil ikke udlevere dem p.t.
Så der er al mulig grund til at slå kold vand i blodet. De politiske problemer vedrørende dansk klimapolitik er end ikke begyndt.

Politiet
Jeg har i disse spalter gentagne gange advaret om, at dansk politi og anklagemyndighed er i en særdeles kritisabel forfatning. Adskillige års laden stå til fra
skiftende regeringer giver bange anelser om katastrofen for skattesystemet.
Alt for mange sager anmeldes ikke (hvad skal det nytte?), de sager, der anmeldes,
er der dårlig tid til at efterforske, hvorfor tiltaler ofte opgives, sagerne tabes eller
straffen lempes. Det er i den grad problematisk for retssikkerheden – altså den
retssikkerhed, der forventes fra almindelige lovlydige borgeres side.
I januar begynder forhandlingerne om politiets forhold de næste 4 år. Der skal efter min opfattelse tilføres politiet helt ekstraordinære resurser, og der skal ske en
revidering af reglerne for strafferetten, således som jeg tidligere har beskrevet i
en kronik i JP. Herudover har skiftende regeringer ladet det centrale hovedorgan,
Rigspolitiet, vokse i helt vanvittigt omfang med bl.a. et eksorbitant konsulentforbrug (eksempelvis en kvart milliard til konsulenter i 2015 og 2016). Som anført i
min kronik skal Rigspolitiets forhold derfor gennemgås med tættekam. Visse politikere mener øjensynligt, at problemet med politiet hermed vil være løst (specielt
dem, der lige har haft det overordnede ansvar i flere år!). Det er ingenlunde tilfældet. Rigspolitiet er kun en meget lille del af problemet.
Politiet skal tilføres mange nye resurser og optaget på Politiskolen skal hæves
markant. Politiet skal have tilladelse til at anvende moderne teknologi, reglerne
for sagsbehandlingen skal forenkles, og dele af politiets arbejde skal udliciteres –
herunder behandlingen af indviklet økonomisk kriminalitet. Danmark bruger i dag
50 % af, hvad man i gennemsnit i Europa anvender på politiet – og vi er altså ikke
længere et pussenutteland, hvor betjenten hjælper ællingerne over vejen. Flere
steder har man indtryk af, at politiet ikke længere regerer (det gør banderne), og
allersenest har vi set politiet demonstrere magtesløshed overfor væltende bygningsstilladser og vanvittigt nytårsskyts.
Situationen er dybt alvorlig. Skulle man være i tvivl, er man velkommen til at se
min indbakke. Som formand for Folketingets Retsudvalg modtager jeg dagligt
mails fra folk, der ikke forstår politiets passivitet overfor åbenlyse forbrydelser –

en passivitet, der reelt er begrundet i det misforhold, der er opstået mellem kriminalitet og politi. Kort sagt har vi alt for få ansatte i politi og anklagemyndighed.
Det er mit håb, at alle partier under de kommende forhandlinger er villige til at
strække sig ekstraordinært for at styrke politiet. Det bliver nødvendigt for at sikre
lov og orden i dette land. Og det bør Venstre være garant for.

Nytårstalen
Statsministeren holdt sin første nytårstale. Den afleverede hun på præsentabel vis.
Ikke meget konkret, men hvad kan man nå på 12 minutter? Specielt havde jeg
sympati for tankerne om øgede muligheder for bortadoption m.v. Vi har her fat i
et emne, som i den grad har været tabu-belagt til stor skade for mange børn, som
er blevet fjernet alt for sent.
”Arne” blev desværre også berørt. ”Desværre”, fordi det er pinligt, at man kan
vinde et valg på, at nedslidte skal på tidlig pension, og så – nu 11 måneder efter
offentliggørelse af planen – fortsat ikke har fortalt danskerne, hvem der kan karakteriseres som ”nedslidt”, og hvem der derfor bliver omfattet af ordningen. Realiteten er efter min opfattelse, at dette – i øvrigt udmærkede kriterium – alene kan
defineres på baggrund af et lægefagligt skøn. Det er ikke muligt generelt at udpege tømreren som adgangsberettiget, mens SOSU-assistenten og sygeplejersken
generelt ikke er berettiget.
Men vi får se, hvad der (måske) kommer, nu hvor valget er vundet.

Med venlig hilsen
Preben Bang Henriksen

