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Grebningen
Folketingssalen er som bekendt opdelt, så regeringen sidder ved formandens
venstre hånd. Herefter følger S, SF, EL, R, DF, LA, V, NB, for at slutte ved De Konservative på formandens højre hånd.
På den anden led sidder man som udgangspunkt efter anciennitet med de ældste
(på tinge) på første række og de yngste på bagerste række i det, der kaldes ”grebningen”. Til orientering er grebningen i en kostald den rende i gulvet, hvor man
skraber gødning mv. hen. Så nogle vil sikkert konkludere, at grebningen er fuld af
møg.
Det skal dog bemærkes, at opstår der af den ene eller anden grund ”løsgængere”
– og dem har vi vist en 7-8 stk. af for øjeblikket – så placeres de også i grebningen dvs. allerbagerst i folketingssalen. Her kan man således i dag finde fhv. statsminister Lars Løkke Rasmussen – det skal man lige vende sig til.

Livet ude i grebningen er måske en kende mere lystigt end fremme på de fine
rækker. Når formanden således efterlyser: ”må vi så få ro i salen!”, så er denne
blide henstilling som oftest møntet på aktiviteten i grebningen.

Politisk korrekt socialrealisme
Vi politikere beskyldes ofte for at have vanskeligt ved at sætte os ind i andre folks
liv og levestandard. Derfor vil mange politikere gerne understrege deres fattige
opvækstvilkår.
Allersenest har denne trend ramt SFs europaparlamentsmedlem Margrethe Auken
(Svends søster), der som ægte socialist i ”Alt” (for damerne), jan. 2022 beskriver
de trange opvækstvilkår i en villa i Hellerup:

”Mine forældre var læger på Marselisborg Hospital, men der flyttede vi fra, da jeg
var 1½ år. Vi flyttede til København, hvor min far arbejdede som hudlæge. Mine
forældre fik i løbet af ganske kort tid fem børn, så der var også to unge piger i
huset – en til husholdningen og en til at passe os børn. Min mor arbejdede med
sin doktordisputats og tjente ingen penge, så det var en meget, meget forsigtig
økonomi, og jeg kan huske, at vi kun fik blødkogt æg en gang om ugen. Det sidder stadig i mig, og den dag i dag kan jeg spotte den største frikadelle på et
fad..... Mine forældre sov og arbejdede i et lille rum, for de to unge piger skulle jo
have et ordentligt værelse hver”.
Efter denne socialrealistiske fortælling fra en rigtig SF’er, skal læseren naturligvis
ikke snydes for en tilsvarende ærlig beskrivelse af mine opvækstvilkår. Det kan
således kort anføres, at jeg er født og opvokset i en baggård i Lindholm ovenpå
min fars møbelværksted. Vi havde ingen unge piger – (senere fik min bror dog en
hel del) - og selv om vi ikke væltede os i penge, så oplevede jeg aldrig, at kassen
var blot i nærheden af tom. Vi kunne få alle de blødkogte æg, vi ville have, og i
dag kan jeg uden blusel godt konsumere en 4-5 frikadeller.

Udvalget til kontrol af efterretningstjenesterne
Som det er de fleste bekendt, har der været meget ballade i forgangne måned
omkring den ene af Danmarks to efterretningstjenester, ”Forsvarets Efterretningstjeneste” (FE), der står for at overvåge de forhold i udlandet, der har betydning for
Danmark. FE’s aktiviteter retter sig altså mod udlandet. Nogle (ikke jeg) ville nok
bruge det gamle ord ”spiontjeneste”. Den øverste chef for FE er blevet anholdt og
varetægtsfængslet, sigtet efter Straffelovens § 109, der omhandler læk af fortrolige og statslige hemmeligheder, hvilket unægtelig har givet en del omtale både
her og i udlandet.
Den anden tjeneste, ”Politiets Efterretningstjeneste” (PET) tager sig af de farer, der
måtte lure indenfor vore grænser, herunder spirende terrorangreb m.v.
Hvordan disse tjenester fungerer, er der i sagens natur ikke mange, der ved. Selv
får jeg dog imidlertid et interessant indblik heri, idet jeg er formand for det folketingsudvalg, der har til formål at have ”indsigt” i tjenesternes arbejde. Udvalget
går normalt under betegnelsen ”Kontroludvalget”. I udvalget sidder repræsentanter for de fem største partier.
Alt, hvad vi erfarer, er belagt med den strengeste tavshedspligt, og med ovennævnte oplysninger er jeg vist allerede godt på vej i spjældet, så jeg stopper her.
Men uinteressant, det er jobbet ikke.

Til grin for egne penge
Fregatten Esbern Snare blev som bekendt sendt på pirat-mission til Guinea-kysten.
Missionen er i den grad lykkedes, hvorefter problemerne opstår. Ved afrejse var
der nemlig ikke truffet aftale med kystlandene – eks. Nigeria - om fængsling af
eventuelle pirater efter pågribelse. Det er helt hen i vejret, og nu ser man konsekvensen af denne fejl.

3 pirater er sat i en - sikkert dansk betalt - båd med proviant og er gået i land i
Nigeria som frie folk (der har forsøgt at dræbe danske soldater), men nu lidt klogere på, hvordan det næste angreb skal foretages.
Én pirat er blevet opereret i Ghana og herefter fløjet til Danmark, alt sammen for
Danmarks regning. Herefter gennemføres et grundlovsforhør og en senere retssag, hvorefter fængselsdommen skal afsones. Det hele for Danmarks regning.
For ligesom at understrege, at regeringen på trods af fejlen med de manglende
aftaler, alligevel er effektiv, så udtaler Justitsministeren, at piraten skal afsone i
Kosovo. For dansk regning naturligvis (Udgift omkring 1400 kr. pr dag).
Og lur mig. Da man lancerede Kosovo-ideen, blev det netop understreget, at her
skulle primært sidde fanger uden familie, så man ikke kom i konflikt med eventuelle internationale regler om krav på familiebesøg. Ham her har to børn hjemme i
Nigeria. Mon ikke også vi får fornøjelsen af månedlige flybilletter Nigeria-Kosovo i
forbindelse med fængselsbesøg?
Og når straffen for forsøg på pirateri samt for drabsforsøg på danske soldater er
afsonet i Kosovo, hvad så? Ja, så er det retur til Danmark med anmodning om asyl
mv.
Alt sammen for Danmarks regning, naturligvis.

Så vogter ræven gæs
Efter regeringsskiftet i 2015 blev Thyra Frank ældreminister. Thyra var ikke politisk ”skolet” – det vil være synd at sige.
Hun havde gennem mange år drevet landets mest populære plejehjem, Lotte, hvor
de ældre ikke blev behandlet efter reglerne i de ministerielle manualer, men derimod med kærlighed, omsorg og sund fornuft. ”En kæmpe inspiration og et fyr-

tårn i medmenneskelighed”, som Mette Frederiksen helt korrekt skrev på Facebook i 2011.

Thyra havde imidlertid ikke været minister i mange dage før en veritabel storm
rejste sig - vel at mærke anført af den nuværende ældreminister Astrid Krag. Så
havde Thyra begået dokumentfalsk, så havde hun kopieret et andet plejehjems
APV-vurdering (de ældre må have været rystede!), så var administrationen af medicinen på Lotte i strid med det ene og det andet. Alt sammen formalia – ingen
og slet ikke Astrid Krag - var interesseret i beboernes trivsel. Nej, formalia var
ikke overholdt – det var i sandhed det vigtige.
Det er derfor skæbnens ironi, når den nuværende ældreminister, Astrid Krag, skal
gennemføre statsministerens glimrende bemærkninger fra nytårstalen om ældrepolitikken. Nu skal der ”sættes fri”, ingen minut-tyrani, få dokumentationskrav,
mere kærlighed og pleje. Jeg er helt enig.
Man frygter bare, at den indstilling, som den nuværende ældreminister lagde for
dagen overfor Thyra Frank - hvor manglende APV-vurderinger og overtrædelse af
manualer var katastrofer, og hvor forholdene for de ældre var sekundært – ja, den
indstilling er næppe forduftet ud af hovedet hos hende, som nu skal føre statsministerens nye tanker ud i livet.
Det lover ikke godt.

Parkering
Der er få emner, der kan få folk op i det røde felt som parkeringsbøder (eller kontrolafgifter, som det retteligt hedder).
Det gælder uanset om der er tale om principryttere fra det kommunalt ejede “Parkeringskontrol Nord” eller fra et af de private parkeringsselskaber.
Lad det være slået fast med det samme: Den, der ikke betaler på en betalingsparkering, skal selvfølgelig have en bøde (afgift). Ingen tvivl om det.
Problemet er bare, at utrolig mange mennesker parkerer - og betaler - i god tro,
for derefter at konstatere, at man er blevet udstyret med en seddel i forruden,
fordi en eller anden formalitet er overtrådt. Ikke fordi man har forsøgt at snyde.

Systemet kommer derfor til at minde om en pengemaskine - mere end en fornuftig og velbegrundet forretning.
Det vil jeg forsøge at gøre noget ved. Ganske vist er der juridisk tale om en privat
aftale mellem bilisten og parkeringsselskabet - en aftale, der etableres, når bilisten kører ind og parkerer. Herved har bilisten anerkendt de vilkår, der fremgår af
skiltningen. Men også for sådan en aftale - “en forbrugeraftale” - gælder der
visse regler. Skiltningen skal være tydelig, og berettiget tvivl skal komme bilisten
(forbrugeren) til gode. Tastefejl skal ikke uden undersøgelser tillægges bødevirkning, når afgiften rent faktisk er betalt osv.
Der er etableret et parkeringsnævn, som man kan klage til. Halvdelen af sagerne
vindes imidlertid af bilisterne - enten fordi de trækkes tilbage af selskaberne selv,
eller fordi nævnet dømmer til bilistens fordel.
Det kan virke betrykkende, men tænk engang, hvis halvdelen af alle færdselssager, der indbringes for retten, vindes af bilisten! Ville det så ikke tyde på, at politiet stort set sender “ravl og krat” i retten og ser, hvordan det går. Lidt af den
samme følelse har jeg f.sv. angår parkeringsselskaberne.
Masser af opkrævninger sendes ud og langt de fleste bilister betaler for at undgå
bøvl og skriverier. Resten sendes i nævnet, og så ser vi hvordan det går.
For går den, så går den.

Logning
Siden 2007 har danske teleudbydere været forpligtet til at logge (gemme i et år)
oplysninger om hvilke telefonnumre, der har kommunikeret med hvem, hvor
længe, hvilke master kommunikationen er gået på mv. Indholdet af kommunikationen logges derimod ikke.
EU-domstolen har nu sagt, at denne logning er i strid med EU's regler, idet den er
alt for generel. På den baggrund har Justitsministeren udarbejdet et nyt forslag
(L93), der udnytter de undtagelser, som EU-domstolen trods alt har efterladt i
sine domme.

Venstre støtter regeringens nye forslag, der i et vist – desværre mindre – omfang
bibeholder logningsmuligheden.
Det gør vi bl.a. under henvisning til, at oplysninger om loggede teledata – herunder ikke mindst masteoplysninger – i den grad har været medvirkende til opklaring af den allergroveste kriminalitet. I tusindvis af sager har loggede tele-oplysninger således været det tungeste bevis mod mordere, brandstiftere, narkoforbrydere, voldtægtsmænd, børnebortførere, terrorister mv.
Uden politiets adgang – mod dommerkendelse - til teleselskabernes oplysninger
ville de pågældende forbrydere i væsentlig omfang aldrig have været fanget og
have fået deres fortjente fængselsstraf.
Som nævnt vil Justitsministeren nu med det nye forslag søge at opretholde denne
mulighed for politiet i et vist omfang. Jeg er fuldt ud bekendt med, at nogle mennesker (trods krav om dommerkendelse) mener, at de er blevet overvåget siden
2007, men det må vist bero på en definition af, hvad man forstår ved ”overvågning”. Personligt har jeg ikke følt mig hensat til hverken Østtyskland eller Nordkorea.
Jeg vil derimod se med frygt mod det samfund, hvor dybt kriminelle ikke kan blive
stillet til ansvar, fordi andre måtte frygte at blive overvåget.
Derfor støtter jeg og Venstre forslaget om at bibeholde trods alt en del af politiets
mulighed (mod dommerkendelse) for at tilgå loggede teleoplysninger.

DR vanvid
Danmarks Radio er en selvejende institution, finansieret af Staten og ledet af en
udpeget bestyrelse.
DR har over de senere år undergået flere sparerunder bl.a. med det resultat, at
TV-udbuddet i hvert tilfælde mellem 19.00 og 21.00 som oftest er under al kritik.

Hverken sparerunderne eller TV-kvaliteten er åbenbart gået op for bestyrelsen,
der som anført disponerer Statens midler. I hvert tilfælde har man bevilliget direktøren, Maria Rørbye Rønn en lønforhøjelse, således at hendes årsløn nu udgør
3.779.700 kr. dvs. til et niveau langt over de nordiske kollegaer og i øvrigt 2½ x
statsministerens løn på ”sølle” 1.482.457 kr.
Det er jo det glade vanvid. Og uanset om den statsfinansieredes institution er
selvejende eller ej, kommer kulturministeren til at svare på rimeligheden heraf.

Med venlig hilsen
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