Februar 2018

Seneste nyt
Preben Bang Henriksens Nyhedsbrev
(56)
Sund fornuft på nordjysk

Socialdemokratisk infiltration ?
Ad kringlede kanaler har jeg erfaret, at der er nogle abonnenter, som ikke modtager disse orienteringer, og hos andre ryger de direkte i ”uønsket post”. Det kan
skyldes, at den modtagende PC enten er sat op af en socialdemokrat, at det fremsendte indeholder navnet på udenrigsministeren, eller det kan skyldes helt andre
årsager.
IT-kyndige mener, at fejlen højest sandsynlig skyldes en ”genkendelse” af det ord,
der hidtil har været anvendt som titel på orienteringen. Jeg tør derfor dårligt nok
skrive ordet, men det har noget med ”nyheder” at gøre. Derfor prøver vi igen, nu
med en anden titel (”SENESTE NYT fra Christiansborg”), i håb om at snyde den pågældende opsætning på den modtagende PC.
Disse månedlige orienteringer burde således blive modtaget en gang om måneden.

Hvis man ikke har modtaget tidligere månedsorienteringer, så kan disse ligeledes
rekvireres hos min assistent Linea (linea.haas@ft.dk), der også administrerer andre praktiske henvendelser. Tilsvarende gælder også de, der ikke modtog Bertel
Haarders julesang. Den blev udsendt den 30.11.2019 – og julen varer som bekendt helt til påske.

Hvordan går min uge egentlig ?
Jeg kunne være så egoistisk at tro, at nogen kunne have interesse i at vide hvordan, en typisk uge forløber for mig:
Mandag: Jeg arbejder hos advokatfirmaet Børge Nielsen i Aalborg, nu hovedsagelig med at møde i retten. Specielt når man er retsordfører, giver det et godt aktuelt indblik i, hvordan vore love virker i praksis samtidig med, at man får en god
snak med dommere, politi og advokater om store og små problemer, uhensigtsmæssig lovgivning m.v.
Tirsdag: Ud af fjerene kl. 4.30 og med SAS 6.20. Lander i København 7.10, og er
dermed en af de første, der indfinder sig på Christiansborg (!). Interne møder op
ad formiddagen, gruppemøde ved middagstid, møde i Folketinget kl. 13 og udvalgsmøder sidst på eftermiddagen. Sideløbende en masse læsearbejde og pressehenvendelser. Lidt slidt hen under aften.
Onsdag: Kl. 8.00 har jeg det ugentlige møde med Justitsministeren. I løbet af formiddagen div. læsearbejde. Herefter gruppemøde og efterfølgende spørgetid i
Folketinget. Møder med borgere, virksomheder og ikke mindst branche-foreninger.
Torsdag: Typisk pressekontakt om morgenen, gruppemøde 8.30 og møde i Folketinget 10.00. Om eftermiddagen flere udvalgsmøder og retur til Aalborg om aftenen.
Fredag: Såfremt der ikke er afstemninger i folketingssalen (hvor man selvfølgelig
skal deltage), så vælger jeg at arbejde hjemme ved spisebordet med indlæg, taler
osv. Sandheden er - som så mange andre har erfaret - at effektiviteten er størst
ved hjemmearbejde, hvor man ikke med mellemrum ”forstyrres” af kollegaer med

de seneste rygter (man kunne selvfølgelig også afslå at høre på rygterne, men…..)
Lørdag og søndag: Disse dage er formelt fridage! Men ikke helt i politik. Pressen
udkommer desværre begge dage, og man kan ikke som politiker holde telefonen
slukket.
PS: I øvrigt er det hele utrolig interessant!

Og hvad ligger på dit skrivebord lige nu?
Her får I de folketings-forslag (fra såvel regeringen som oppositionen), som p.t.
ligger på mit bord til gennemgang og behandling i Folketinget.
1. Indsats mod hvidvask
2. Skærpelse af staffen for grov vold
3. Udvidelse af reglerne om politiets zoneforbud
4. Skærpelse af straffen for blufærdighedskrænkelse og digitale sexkrænkelser
5. Begrænsning af surrogatfængsling i eget hjem
6. Skærpelse af straffen for vidnetrusler og hærværk
7. Ændring af våbenloven - kontrol på skytteforeningers skydebaner
8. Opholdsforbud som tillægsstraf så rocker- og bandemedlemmer forhindres i at
udøve deres aktiviteter i tidligere ”forretningsområder” (Bandepakke)
9. Selvstændig bestemmelse om indbrudstyveri
10. Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger for personer, der som
følge af psykisk tilstand idømmes foranstaltninger
11. Ophævelse af forældelsesfrister for seksuelt misbrug af børn
12. Forslag om ændring af racismeparagraffen
13. Forslag om bobestyrers månedlige fremlæggelse af timesagsregnskab
14. Lovliggørelse af peberspray til selvforsvar
15. Særskilt bestemmelse i straffeloven der kriminaliserer psykisk vold
16. Forslag om at afskaffe tiggerloven
17. Forbud mod Loyal to Familia
18. Forbud mod børnesexdukker
19. Lovforslag om pligt til at opbevare materiale i straffesager mv.
20. Forsvarets bistand til politiet mv.
21. Forhøjelse af straffen for ulovlig sejlads med vandscootere
22. Forslag om skærpelse af pressens ansvar for urigtige historier

23. Reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet
24. Opfølgning på aftale om de fremtidige rammer for kriminalforsorgen mv.
25. Opfølgning på politiske forhandlinger om offentlighedsloven
26. Ændring af lov om indsamling
27. Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i straffesager og initiativer vedr. forsvarsadvokater

Børneopdragelsesudvalg
Vores Børne- og Socialminister mener, at den er gal med børneopdragelsen i
Danmark.
Det er jeg f.sv til dels enig i.
Ministeren løser problemet ved at nedsætte et udvalg, hvis sammensætning jeg
skal udelade at redegøre for af hensyn til læserens blodtryk.
Børnene skal lære at tale pænt og høfligt, mens de fra samme ministers Facebook
kan finde flg. udsagn: Hør lige, spoilers! Når man hver eneste gang jeg lægger

noget op, skal sige noget om spærregrænse, så bliver det sgu lidt ensformigt! Så
fuck ud af mit feed, hvis I ikke har andet at byde ind med!
Jo, der er plads til forbedring – også for børnene. Men er løsningen et ”opdragelsesudvalg” bestående af flere kulturpersonligheder? Det var næppe sket i Anders
Fogh’s tid.

Responstider
Rigspolitiet har netop offentliggjort statistikken over udviklingen i responstider det vil sige den tid, der går fra politiet modtager et alarmopkald, til politiet er
fremme på gerningsstedet.
Responstiderne – specielt i Nordjylland – har været et af mine fokusområder, og
jeg har løbende plaget Justitsministeren for en ekstraordinær indsats specielt på

dette område.
Plageriet ser ud til at have båret frugt. Responstiderne er i hvert fald faldet overalt
i Danmark fra 2016 til 2017:
- Hele landet fra 10.38 til 9.45 minutter
- Nordjylland fra 12.25 til 9.55
- Brønderslev fra 18 til 15
- Frederikshavn fra 12 til 9
- Hjørring fra 16 til 10
- Jammerbugt fra 23 til 18
- Rebild fra 16 til 14
- Vesthimmerland fra 19 til 18
- Aalborg fra 8 til 7
- Thisted fra 13.27 til 13.54 (øv!)
Som det kan ses, er der tale om en ualmindelig positiv udvikling, sikkert foranlediget af, at flere betjente er kommet ”hjem fra grænsen”, ligesom flere patruljevogne alt andet lige har været ude i distrikterne.
Vi skal ikke hvile på laurbærrene, responstider på eksempelvis 18 minutter er stadig alt for længe, så jeg arbejder videre med problematikken.

Grov vold
Som det kan ses af den tidligere oplistning af folketings-forslag, så har regeringen bl.a. netop fremsat forslag om, at straffen for grov vold og mishandling sættes op. I al beskedenhed er jeg en af hovedmændene bag forslaget, der bl.a. har
sit udspring i, at rendyrket tortur, afskæring af legemsdele osv. i vidt omfang af
domstolene takseres til 2 års fængsel (dvs. 20-30 % af straframmen).
I flere tilfælde ville grov vold ifg. straffeloven kunne straffes med op til 9 års
fængsel (grov vold, hvor gerningsmanden tidligere er dømt for vold), og så er det
efter min opfattelse helt til grin med en straf på 2 års fængsel dvs. prøveløsladelse efter 16 mdr. Offeret er ofte invalideret for livstid.

Derfor har jeg supplerende iværksat næste skridt, nemlig en undersøgelse i
Justitsministeriet af, hvordan domstolene udnytter straframmerne (profeti: 20-30
%), herunder vil jeg gerne have oplyst, hvor mange legemsdele, der skal afklippes
for blot at nå 50 % af den mulige straf.
Kort fortalt så er retspraksis på dette område kommet helt ud af trit med befolkningens retsopfattelse, og det skal der gøres noget ved.

Deling af sex-videoer
I den seneste tid er over 1000 unge sigtet for at dele sex-videoer med film af
unge under 18 år.
Uanset om de medvirkende har givet samtykke – hvilket vel næppe er sket i de
fleste tilfælde – så er delingen det, der hedder ”distribution af børneporno”. Det er
ulovligt jf. straffelovens § 235, og de pgl personer vil få en straf på 30-40 dages
betinget fængsel. Ved førstegangsovertrædelse begået af unge kommer straffen
ikke på straffeattesten. Så vidt så godt.
Et andet problem er imidlertid, at de pågældende samtidig får en plet på ”børneattesten”. Den skal præsenteres, hvis man efterfølgende vil beskæftige sig med
børn, og den vil også være hindrende for indrejse i USA. Pletten vaskes først væk
efter 10 år.
Reglerne om børneattest blev skabt for at hindre ”gammelfar”, der har forgrebet
sig på naboens dreng, i at søge job, der medfører omgang med børn. Disse regler
er helt ok og har god baggrund.
Men jeg tvivler alvorligt på, at de samme regler var tiltænkt anvendt overfor den
15-årige, der i skolegården fandt det fristende at sende en fræk film til en kammerat.

Derfor vil jeg ind og se på, om de pgl elever (”dømte”) ikke stigmatiseres med en
plet, der dybest set er tiltænkt langt alvorligere pædofili-kriminalitet. Jeg har foreløbig bedt Justitsministeren redegøre for reglerne, og så må vi se, hvordan de
evt. kan ændres, så der med en børneattest signaleres det, der er relevant og korrekt at signalere – og ikke mere.

Ghetto-udspil
Regeringen kommer i denne uge med sit ghetto-udspil. En del er dog allerede ”sivet” til pressen.
Det letteste for regeringen ville være – ganske som tidligere regeringer – nemlig
intet at foretage sig og passivt se til, at trygheden i boligområderne falder, koncentrationen af ikke-vestlige indvandrer stiger, ingen arbejde, megen kriminalitet,
dårlig dansk og værst af alt: Meget dårlige opvækstvilkår for næste generation.
Problemerne bliver kun værre med mindre, der gøres noget. Og det gør vi. Masser
af (upopulære, men nødvendige) tiltag vil blive offentliggjort i denne uge, og de
vil med statsgaranti udløse en ”find fem fejl-konkurrence” blandt forskellige mere
eller mindre selvbestaltede kommentatorer. Kendetegnende for alle kommentatorerne er, at de ikke selv har præsteret et eneste forslag til problemets løsning.
På mit område har Justitsministeren offentliggjort forslag om, at det skal være lettere at smide kriminelle lejere ud af boligen, at der skal mere politi i de belastede
områder og at den lokale politidirektør – såfremt problemerne i et bestemt kvarter
eskalerer – skal kunne beslutte og publicere, at området skal være en ”særlig
strafzone” med dobbelt straf for visse forbrydelser. Altså ikke en forskelsbehandling af borgere, men en forskelsbehandling af forbrydelser, efter hvor de geografisk finder sted.

3. Limfjordsforbindelse

Dette emne er desværre ikke blevet uaktuelt.
Jeg har således nu forespurgt finansminister Kristian Jensen vedrørende konsekvensen af en delvis brugerbetaling. Finansministeren svarer skriftligt, at: ”Det vil

styrke mulighederne for at etablere en 3. limfjordsforbindelse, hvis der kan etableres en model for brugerbetaling, der kan bidrage til finansiering af projektet”.
Ganske som da Frederikssund (under S-R-SF) fik sin forbindelse (betaling).
Samtidig har vor transportminister endnu engang bevist, at han ikke har indset situationens alvor for nordjyderne. Således oplyser han som svar på et folketingsspørgsmål, at nordjyderne jo kun holder i kø 1½ time formiddag og eftermiddag
(og på dette tidspunkt måske vælger betalings-forbindelsen), og derfor vil bilisterne i de resterende 21 timer køre gennem de to gratis forbindelser og gøre den
3. forbindelse økonomisk urentabel.
Det ligger således helt udenfor ministerens fantasi, at situationen kan være en
smule anderledes, når forbindelsen om måske 10 eller 15 år står færdig. Her vil
biler efter min opfattelse dagen lang holde i kø fra Støvring til Grindsted, og virksomhederne vil – uden en alternativ (tredje) løsning - ganske enkelt afholde sig
fra nye investeringer nord for fjorden.
Trist. Og trist at se den glæde, som den socialdemokratiske spørger i folketinget
ikke kunne skjule over ministerens svar. Vel at mærke i en situation hvor S har afsat 0 kroner – skriver nul kroner – til nye infrastrukturprojekter, men derimod vil
bruge enhver tænkelig krone til en håbløs togplan.

Med venlig hilsen
Preben Bang Henriksen

