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Sund fornuft på nordjysk

Hvilket underligt år!
Coronaen lagde en dyne over Danmark i 2020 - og over Christiansborg. Coronatal, nødhjælpspakke, ansigtsmasker og mink - ja vi har næsten ikke talt om andet.
Og dog. Mee Too-bevægelsen dukkede også op på Borgen. Den kostede den radikale leder livet med sin håndspålæggelse for 10 år siden. Episoden var ganske
enkelt blevet for meget for de unge radikale folketingsmedlemmer, hvis ansigtsudtryk ved pressemødet kunne få Faster Anna fra Matador til at ligne en festabe.
Venstre er heller ikke gået ram forbi. Meningsmålingerne ser ikke for gode ud og
en række forhold skal forbedres inden vi går til kommunal- regionsrådsvalget den
5. november 2021.

Regeringen - der ellers havde håndteret forårets corona-krise fint - måtte i november sande, at træerne ikke gror ind i himmelen. Magtfuldkommenheden skinnede desværre klart igennem og mink-gate blev en kedelig plet på corona-håndteringen.

Et gruppemøde
Ofte omtales ”gruppemøde” i pressen. Men hvad er det egentlig for en størrelse?
Et gruppemødet er et møde for folketingsgruppens medlemmer – i praksis deltager måske 2/3 af gruppens medlemmer, idet mange har andre møder, der kan
konflikte med gruppemødet. Vi afholder gruppemøde hver dag, hvor der er møde
i folketinget (dvs. eksempelvis ikke mandag). På mødet gennemgår vi dagens
dagsorden i folketinget, og her kommer de enkelte ordførere med deres anbefalinger til Venstres holdninger.
I sagens natur er der naturligvis ”sager”, der giver anledning til diskussion i gruppen – andet ville da også være mærkeligt, men som oftest får vi os talt frem til en
fælles holdning. Selvfølgelig er det i demokratiets og grundlovens forstand ok,
hvis nogen tilkendegiver, at de er af en anden opfattelse, og derfor agter at
stemme imod partilinjen. Men det er et middel, der kun bør bruges ved væsentlige beslutninger. Sporerne fra Glistrups Fremskridtsparti skræmmer. Her var alle
medlemmer til sidst blevet så ”individuelle”, at vælgerne ikke vidste, hvad partiets
linje var.
Udover dagens dagsorden drøftes selvfølgelig også de dagsaktuelle problemer.
Det hører til undtagelserne, at dagsordenen og debatten er udtømt efter de afsatte 2 timer. Flere dygtige medlemmer forveksler desværre Venstres gruppelokale med det romerske parlament og afholder mange og alt for lange indlæg. Det
er en uvane, at man ikke kan formulere sig i korthed, og umiddelbart kan det da
også undre mig, at man i den grad vælger at udfolde sine talenter overfor kollegaer, hos hvem man ikke kan kapre en eneste stemme ved næste folketingsvalg.
Men alt har – heldigvis – en ende. Og det har et gruppemøde også. Når uret viser
7 minutter i ti, lyser et ”A” under uret, og en klokke ringer. Så er der afstemning

om 7 minutter, hvorefter talestrømmen trods alt stopper, og medlemmerne iler til
folketingssalen.

Vanvidsbilister
Siden sommerferien har jeg og folketingets retsordførere været involveret i en
markant ændring af lovgivningen på området for vanvidsbillisme.
Det har nu resulteret i en samlet aftale med kraftige opstramninger overfor vanvidsbilisterne.
En vanvidsbilist, der forårsager et andet menneskes liv, kan ikke længere forvente
en straf på 16 mdr. fængsel. Den normale straf stiger nu til tæt på 4 års fængsel
- stadig med mulighed for, at domstolene i de værste tilfælde kan forhøje straffen
til straframmens maksimum på 8 års fængsel. Det er en voldsom - og sjældent
set - stigning, men de seneste eksempler på straffen for “uagtsomt manddrab ved
vanvidskørsel“, har i den grad kaldt på en markant ændring.
Herudover stiger straffen til det dobbelte i en række andre tilfælde af vanvidskørsel - dvs. også i tilfælde, hvor ingen kommer til skade. Ud over at kørekortet
smutter i 3 år, og føreren må i fængsel, ja så konfiskeres bilen og sælges af Staten
(med provenu til statskassen).
Ved samme lejlighed ændres straffen for ulovlig kapkørsel fra en bøde på 1200 kr
(!) til 20 dages ubetinget fængsel. En flugtbilist må også se sin straf tillagt 3-5
måneders fængsel, ligesom den, der lægger politiet hindringer i vejen - eksempelvis ved at lægge sig imellem politiet og en eftersat bil - ligeledes kan se til, at
en latterlig bøde på 1200 kr (!) fremover konverteres til en ubetinget fængselsstraf.
Alt sammen tiltrængte reelle ændringer, skabt ved et solidt politisk arbejde mellem Justitsministeren og folketingets retsordførere.
Vi kan andet end skændes.

SÅ ER DET JUL IGEN…
Normalt plejer de fleste julegaver at blive overbragt juleaften.
Men sådan er det ikke i år. Hver dag sin gave fra Regeringen. Så er det klima, så
Arne, børnehaver, ældre, uddannelse, giftgrunde, kultur, DR - for slet ikke at tale
om de meget nødvendige hjælpepakker.
I sin iver for at finde endnu en gave har regeringen nu også besluttet at hæve fradraget i “Boligjobordningen” til samlet 50.000 kr. Det er endnu et populært forslag. Men ikke særlig klogt i en tid, hvor håndværksfirmaerne i den grad har
travlt, og hvor det i de større byer næsten er umuligt af få fat i en håndværker.
Ud over at styrke regeringens popularitet har forslaget den åbenbare virkning, at
der kommer endnu mere pres på håndværksfirmaerne - og sandsynligvis også på
priser og lønninger.
Det ville have været fornuftigt at se bort fra politiske gaver og så i stedet have reserveret en forhøjelse af den – i øvrigt glimrende – bolig-job-ordning til tider med
arbejdsløshed i byggebranchen.
Så ville der eksempelvis også kunne blive tid til at fundere over, hvor pengene til
alle gaverne (og hjælpepakkerne) skal komme fra. For øjeblikket ser det ud til, at
filosofien er hentet fra eventyret: tager man en mønt fra kisten, så fyldes den automatisk op igen.
Det er ikke helt sådan det fungerer i virkelighedens verden. Der bliver også en
regning, der skal betales.

Politiet i de næste 3 år
Siden sommeren har jeg som Formand for Retsudvalget sammen med retsordfører
Inger Støjberg deltaget i 12 forhandlingsmøder om politiets og anklagemyndighedens indretning i de kommende 3 år.

Møderne resulterede i forgangne i en aftale med mange forbedringer for politiet
Det gælder eksempelvis:
- 515 flere betjente
- 20 nærpolitistationer. De lukker desværre kl. 15, og derfor knyttes der på min
foranledning politipatruljer til områderne i aften og nattetimerne og weekends,
når stationerne er lukkede – og når de kriminelle går på arbejde. Vi får 2 nærpolitistationer til Nordjylland (Vesthimmerland og Brønderslev kommuner). Det
er godt!
- En politigaranti for udrykning a la den behandlingsgaranti, man har indenfor
sundhedsvæsenet
- En kommission skal nu se på, den enorme forskel, der er på straframmen og
den faktisk idømte straf – en af mine kæpheste
- Muligheden for strafnedsættelse pga. lang sagsbehandling reduceres
- Politiet får mulighed for at udstede et generelt opholdsforbud i et bestemt
område, eks et torv, hvor kriminelle og bander holder til
- Kommunerne får mulighed for selv at ansætte ”tryghedsvagter” til at assistere
politiet. Lidt a la P-vagter. Nærmere beføjelser skal fastlægges senere
- Styrket indsats mod digital kriminalitet
- Nærmere undersøgelser af om psykisk syge bør håndteres af andre end politiet (eksempelvis vagter og sygeplejersker)
Samt mange flere gode forslag
Den samlede aftale (link) blev herefter forelagt partierne – en aftale, hvis ”faglige”
indhold jeg som anført bestemt ikke kan kritisere, bl.a. fordi Inger og jeg som anført står fadder til en meget stor del af aftalen.
Men nye og gode ting har også en regning. Regeringen ønskede regningen betalt
via en afgiftsstigning på bl.a. pas, kørekort, våbentilladelser og flere bøder mv.
(ca. 400 mio kr.), en finansiering, som Venstre ikke kunne acceptere under henvisning til Venstres politik om ”skattestop”. Venstre foreslog bl.a. en finansiering
via en reduktion på Statens anvendelse af konsulenter, ingen SU til udlændinge
mv.
Derved blev det. Venstre blev ikke underskriver af aftalen. Ikke lige den udgang,
jeg personligt havde ønsket. Men en god aftale blev det.

Støjberg-sagen
De fleste kender vist omtalen af Inger Støjbergs ønske om at adskille mindreårige
asylansøgere (piger) fra deres lidt ældre mænd - af nogen benævnt ”instrukssagen” – og af andre ”barnebrudssagen”.
Jeg har ikke kunne finde nogen politiker – eller vælger – der var imod beslutningen. Tværtimod blev den daværende integrationsminister konstant kritiseret af S
og SF for ikke at handle hurtigt nok!
Klart er det imidlertid, at adskillelsen har været ulovlig efter de regler, der gælder
for sagsbehandling – bl.a. skulle de involverede have været hørt inden beslutningen blev effektueret. Et aspekt i sagen er herudover, om der fra den tidligere integrationsminister blev givet urigtige oplysninger om sagen til Folketinget.
Begge dele har været genstand for en undersøgelse i ”Instrukskommissionen”, der
netop har afleveret sin meget kritiske rapport. Se den her. Rapporten er i dens
konklusioner belastende for Inger Støjberg - ingen tvivl om det.
Det er svært at undlade en sammenligning til den nuværende regerings mink-sag.
Her blev beslutningen om aflivningen af minkerhvervet kommunikeret af Statsministeren på et pressemøde (4.11) og med positiv viden i regeringen om, at beslutningen var klart ulovlig. I Støjberg-sagen kostede den ulovlige beslutning samværet for nogle unge flygtninge i nogen uger. I minksagen kostede beslutningen
et dansk minkerhverv livet og tragedier for de involverede danske familier. Den
ulovlige beslutning i mink-sagen blev effektueret af politifolk med støtte af militæret, vel at mærke på ordrer fra højtstående embedsmænd/ministre, der vidste,
at intetanende politi- og militærfolk var i gang med at bryde grundloven.
Det er selvfølgelig ikke en undskyldning i Støjberg-sagen, at den siddende regering har handlet værre.
Nu skal folketinget gennemgå og vurdere Støjberg-sagen – herunder kommissionens beretning - og den 3. februar 2021 skal folketinget stemme, om der bør
rejses en egentlig rigsretssag på baggrund af denne ulovlige instruks og den angivne misinformation af folketinget.

Bertels julesang
Som lovet i det seneste nyhedsbrev vedhæftes Bertel Harders julesang. Man sporer måske i år en anelse ”me-too” over den.

Glædelig jul og godt nytår
Preben Bang Henriksen

