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Ansigtsløftning til Christiansborg
Efter halvandet års byggearbejde er den renoverede plads foran Christiansborg nu
indviet.
Pladsen har fået en ansigtsløftning med en ny belægning. Der er lagt knap
200.000 brosten af den klassiske københavnerblanding, som man også finder
mange andre steder i hovedstaden. Stenene er genbrug fra dele af den gamle
plads og fra Københavns Kommunes materialedepot.
I yderkanten af Slotspladsen står en halvcirkel af 85 kugler af lys nordisk granit,
som brydes to steder af sænkbare stolper (pullerter).
Kuglerne skal forhindre biler uden lovligt ærinde i at komme tæt på Christiansborg og beskytte de mennesker, der deltager i arrangementer og demonstrationer
på Slotspladsen.

Det er Politiets Efterretningstjeneste (PET), der - inspireret af katastrofen i Norge
- har anbefalet Folketinget at lægge en beskyttende ring rundt om Christiansborg.

Jeg ser de bøgelyse øer …
Ovennævnte citat stammer fra digteren L.C. Nielsens status over Danmark anno
1900, hvor der desværre var blevet kortere ”fra grænse og til grænse”.
I fremtidens Danmark kan man synge samme strofe, når man står på Avedøre
Holme og betragter de 9 kunstige øer, som regeringen, Socialdemokratiet og
Hvidovre Kommune nu planlægger at etablere i Øresund.
”Holmene” tilfører Danmark 17 km yderligere kystlinje, hvilket umiddelbart er det
bedste, jeg kan se i projektet. Hovedbegrundelsen for gigantprojektet er, at det
”binder København bedre sammen med Vestegnen og skaber grobund for nye

virksomheder”.
Jeg må forstå, at der ikke findes en ubebygget kvadratmeter mark i Avedøre/Hvidovre-området, og det er årsagen til, at man etablerer denne utraditionelle løsning for et erhvervsområde, en løsning (midt i vandet), som kunne tænkes
at blive en anelse dyrere end markløsningen!
Finansieringen skal komme fra pensionskasserne (forventer man) – men lad os nu
se, om ikke Staten helt eller delvist ender med aben, når der skal findes erhvervslejere til den husleje, som et sådan projekt vil medføre.
I øvrigt tankevækkende, når man hører om 17 km spunsning/bolværk i Øresund:
Tænk hvad der ville ske, hvis vi her i Nordjylland opsætter en havebænk eller en
lille bådebro ved kysten i Aså !!!!!!

Svineriet i Aggersund
Alle politiske partier ønsker at gøre noget godt for landdistrikterne. I hvert fald
når man læser de fine ord i parti-programmerne.

Derfor må det undre, at beboerne i en by som Aggersund skal se til, at byen – på
hele 3 matrikler – opfyldes med bilvrag og byggeaffald, uden at nogen myndighed
øjensynlig mener, at der kan gøres noget.
Selv har jeg påpeget, at kommunen efter min opfattelse allerede har den fornødne
hjemmel i Byggelovens § 14 til at rydde ejendommene for ejerens regning, når
ejendommen/grunden ikke holdes i ”sømmelig stand” jfr. også den generelle udtalelse, som jeg indhentede fra Boligministeriet den 14.5.2018.
Derfor er vejen frem, at kommunen udsteder et påbud og anlægger retssag for at
få ejendommene ryddet. Er der efter rettens opfattelse allerede hjemmel i Byggelovgivningen (som jeg mener), så bør rydning ske øjeblikkeligt og for ejerens regning.
Er der ikke hjemmel i den gældende lovgivning (og retssagen tabes) – hvad jeg
ikke tror - så skal lovgivningen ændres omgående, så dette og tilsvarende svineri
i andre byer bliver effektivt standset.

Godt nyt til voldsmænd
Der er godt nyt til voldsmænd. De er sikret kost og logi med det nye forslag,
som regeringen nu fremlægger.
Socialdemokratiet lempede i 2014 straffen for GROVERE VOLD, så voldsmændene i højere grad kunne afsone en fængsels-straf ved at udføre samfundstjeneste.
Det er ikke rimeligt. Offeret skal ikke møde sin grove voldsmand på vej til biblioteket, hvor han i ro og mag skal sætte bøger på plads samtidig med, at man
selv er på vej til tandbehandling, såret på krop og sjæl af et voldsomt overfald.
Ved samme lejlighed slår vi nu i lovændringen fast, at den SIMPLE VOLD heller
ikke kan afsones med samfundstjeneste, hvis man er tidligere voldsmand, hvis
man har slået et værgeløst offer, eller hvis der er påført væsentlige skader.
Det er ikke andet end rimeligt.

Vi har i alt for mange år taget alt for meget hensyn til voldsmanden – og for lidt
hensyn til det offer, der ganske uforskyldt er blevet overfaldet.
Det skal være slut.

Nedslidt
Valget nærmer sig, og jeg overvejer at stemme på Socialdemokratiet.
De vil nemlig tilgodese os nedslidte.
Jeg har haft feriejob i min fars snedkeri fra jeg var 14, fejet tennisbaner, slæbt
kufferter på Hotel Hvide Hus (med titel af ”vagtmesterafløser” + uniform) samt arbejdet som sygeplejevikar, før jeg efter 4½ års studier kunne begynde som jurist.
Så er der måske enkelte læsere, der vil undre sig og mene, at jeg ikke umiddelbart
virker nedslidt, eller for den sags skyld har klaget over helbredet. Men det er lige
meget, siger Mette Frederiksen. For jeg har været mere end 40 år på arbejdsmarkedet og er derfor nedslidt. Basta. Så enkelt – og rart - er Socialdemokratiets forslag til en pensionsreform, der øjensynlig medfører, at jeg kan gå på pension 3-4
år før normal tid.
Partiets ordfører vil således heller ikke afvise, at pensionsforslaget giver en direktør ret til tidligere folkepension, idet forslaget refererer til, hvor mange år, man
har været på arbejdsmarkedet – ikke til helbredet.
Men hvad er så lige ”arbejdsmarkedet”? - og hvordan skal det kontrolleres, om
mit job for 45 år siden alene var et weekend- eller deltidsjob? Er selvstændige
omfattet? Hvad med landmænd? Direktøren er omfattet, siger S-ordføreren (!).
Men hvad med ham, der er gået arbejdsløs i et års tid? Og hvordan skal det hele
dokumenteres – der er jo pr. definition tale om beskæftigelser, der udspandt sig
for mange år siden.

Jo, det skal arbejdsmarkedets parter finde ud af, siger Socialdemokratiet. Det var
da også en dejlig nem måde at svare på. Specielt i en situation, hvor arbejdsgiverne – der skriger på arbejdskraft - er stærkt utilfredse med udsigten til at miste
folk 3 år tidligere.
Efter Venstres opfattelse skal vi hjælpe de nedslidte. Dertil har vi i dag forskellige
ordninger, herunder førtidspension, seniorførtidspension, flexjob m.v. Ordningerne er desværre alt for bureaukratiske og kringlede og benyttes derfor for lidt.
Det skal vi ind og se på, så de, der efter en lægelig bedømmelse er nedslidte, kan
få den pensionsydelse, de har fortjent.
Socialdemokraternes forslag finansieres i øvrigt via en ekstra skat på bankerne.
Dem bryder vi os nemlig ikke om. At gebyrer, bidrag og renter så sættes op er en
helt anden sag.
Alt sammen ganske fristende.
Specielt op til en valgkamp….

Sundhed og regioner
Så lettede Lars Løkke Rasmussen for den foreløbige plan vedrørende organiseringen af sundhedssystemet her i Danmark.
Jeg skal ikke gengive planen i detaljer, men blot bemærke, at noget af regionernes
arbejde sendes op i en ny statslige enhed, ”Sundhedsvæsen Danmark”, beliggende
i Aarhus. Enheden skal bl.a. stå for større indkøb, valg af fælles patientjournal-system m.v.
At sådanne store fælles dispositioner foretages centralt under medvirken af sagkyndige, burde alle have forståelse for. Skandalerne omkring de elektroniske patientjournaler taler deres tydelige sprog: Regionerne har købt 4 forskellige (!) systemer! Det seneste af dem (Sundhedsplatformen) har givet kolossale problemer i
relation til patientsikkerhed, produktivitet og arbejdsmiljø. Milano har samme
indbyggerantal som Danmark. Forestil sig, at man her opererede med 4 systemer i
denne by.

En anden del af regionernes område sendes ned i mere lokale sundhedsfællesskaber, der burde være bedre til at iværksætte en samlet behandling af patienten
inkl. genoptræning m.v. Det giver umiddelbart efter min opfattelse også god mening. Herudover er der en mængde mellemregninger, som jeg gerne skal kommentere på, når der foreligger noget mere endeligt.
Når de væsentligste arbejdsområder således fjernes fra de nuværende regioner, er
der ikke tilstrækkeligt tilbage for at retfærdiggøre 41 udmærkede regionsmedlemmers beskæftigelse. Derfor nedlægges regionsrådene. Mange mener, at vi
herved mister et lokalt, demokratisk valgt organ, og det er for så vidt også rigtigt.
Hvad der i øvrigt i den endelige plan bliver foreslået af lokal indflydelse (eks. lokalbestyrelsesrepræsentation i sundhedsfællesskaber m.v.) skal jeg vende tilbage
til, når forslaget er endeligt forhandlet.

Valgdato
Jeg har tidligere gættet forkert på valgdatoen, hvilket dog ikke afholder mig fra at
prøve igen. Vinderchancerne stiger trods alt hver gang.
Specielt de seneste ugers debat om Sundhedsreformen og regionernes fremtid
betyder sandsynligvis, at vi ikke ser et valg de første måneder. Mit gæt vil være
26.5., hvor der i forvejen er EU-valg.
Det ændrer dog ikke på, at jeg sover med støvlerne på og er klar, når Løkke trykker på knappen.

Med venlig hilsen
Preben Bang Henriksen

