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TAK!
Hermed en stor tak til alle, der på den ene eller anden måde har hjulpet mig i forbindelse med folketingsvalget 2019. Det har været en helt uvurderlig hjælp.
I sagens natur skal ligeledes lyde en stor tak til de 18.459 vælgere, der har ment,
at jeg var den bedste til at repræsentere nordjyderne i Folketinget.
Det forpligter.

Folketingsvalget den 5. juni 2019
Valget er nu overstået, og jeg skal ikke tærske langhalm på resultatet.

Det blev som forudsagt en ordentlig begmand til VLAK-regeringen og bekræfter
mig i, at en regering nødvendigvis ikke bliver bedre at være sammensat af flere
partier med dertil hørende - mildt sagt - meget forskellige ministre.
For Venstre så det skidt ud gennem stort set hele valgkampen, indtil Lars Løkke
(lidt sent) introducerede muligheden af et samarbejde hen over midten. En idé, jeg
altid har talt for. Også vælgerne havde øjensynlig sympati for ideen: Venstre endte
med at gå 9 mandater frem til i alt 43.
For mit eget vedkommende blev resultatet af de personlige stemmer særdeles tilfredsstillende. Fra 5.641personlige stemmer (2011) via 10.531 (2015) blev det i
2019 til 18.459. Et resultat, der bragte mig op på 2. pladsen i Nordjylland (kun
overgået af Mette Frederiksen), på 5. pladsen blandt alle Venstres folketingskandidater (kun overgået af 4 ministre) og på 13. pladsen blandt samtlige 900 folketingskandidater i Danmark.
Jeg siger endnu engang tak til alle, der har bidraget til det fine resultat.

Ny regering - og en ”politisk forståelse”
I valgkampen havde hver dag som bekendt sine valgløfter.
Det bliver derfor spændende at se, hvorledes de opfyldes fra den kommende regerings side. Der er efter min opfattelse to muligheder: Enten render man fra det
hele og bevarer en god økonomi (Helle Thorning-modellen). Eller også bliver det
Anker Jørgensen-modellen, hvor alle løfterne gennemføres på bekostning af
mange års økonomisk kaos.
Foreløbig er S og støttepartierne (R, SF og EL) blevet enige om en 18 siders ”politisk forståelse”, der synes skabt ved at klippe forskellige ”feel good-emner” ud af
de fire partiers programmer.
På trods af 20 dages forhandlinger har man desværre ”glemt” at anføre, hvorfra
pengene til de nye milliardudgifter skal skaffes. Det er også ubehageligt og upopulært. Men under al kritik.

Desværre er jeg ikke et sekund i tvivl om, at der venter massive skatte- og afgiftsstigninger til danskerne, herunder til den del, der skal skaffe pengene til milliardregningen.
Set med nordjyske øjne venter vi stadig på den nye regerings trafikplan, herunder
holdningen til den 3. Limfjordsforbindelse, som ”Nordjydernes Statsministerkandidat” under valgkampen karakteriserede som værende en ”mulig” investering og
en investering, der var ”på blokken”. Nærmere nåede vi det ikke – trods adskillige
opfordringer fra min side.
Trist at se, at hverken journalister eller for den sags skyld erhvervslivet i Nordjylland på noget tidspunkt inden valget forlangte en afklaring fra Mette Frederiksen,
men tværtimod forholdt sig passiv overfor den tågesnak.

Folketinget er trådt sammen – og formanden valgt
Folketinget har været samlet for en kort bemærkning. Den 20.6. godkendte vi således valget af de nye medlemmer, der herefter kunne skrive under på en erklæring om at ville overholde Grundloven.
Samtidig kunne vi - under noget så sjældent som jubel i folketingssalen - vælge
”hæderligheden selv”, nemlig Henrik Dam Kristensen (S) til formand. Det kommer
vi ikke til at fortryde. Jeg har selv haft et indgående samarbejde med Henrik Dam
som hhv. formand og næstformand for ”Kontroludvalget vedrørende efterretningstjenesterne” og kan kun rose og respektere det forhenværende landpostbud
fra Vorbasse med en karriere, der ret beset er indbegrebet af Danmark, når Danmark er bedst.

Ordfører-poster
Internt i et parti er der som oftest voldsom konkurrence om at være ordfører for
dette eller hint område. Konkurrencen bliver ikke mindre af, at der er tilført folketingsgruppen 9 nye medlemmer, ligesom 13 tidligere ministre er vendt tilbage til
folketingsgruppen.

I den forgangne folketingssamling har jeg været Venstres retsordfører, og med
mere end 40 års erfaring som advokat har dette område da heller ikke været mig
så fjernt.
Det vil derfor være mit ønske at fortsætte som retsordfører for Venstre.
Ordfører-posterne fordeles blandt gruppens medlemmer primo august.

Barnetroen brister (1)
Det forhold, at man via sendemaster kan dokumentere, hvor en tiltalt persons
mobiltelefon har været på et bestemt gerningstidspunkt, har reelt været det tungeste bevis i tusinder af retssager. Personligt har jeg som forsvarer oplevet, hvorledes ”mastepositioner” kunne få den afgørende indflydelse på rettens bevisbedømmelse i en straffesag, hvad enten den drejede sig om narkotransport, brandstiftelse eller tyveri.
Mandag den 9. juni offentliggjorde anklagemyndigheden i Danmark (”Rigsadvokaten”), at man havde konstateret en fejl i de oplysninger om bl.a. mastepositioner,
som anklagemyndigheden fremlægger under retssager. Fejlen betyder, at 10.700
sager siden 2012 nu skal gennemgås på ny for at tjekke, om masteoplysningerne
har haft væsentlig betydning i sagen.
Ret beset kan fejlen betyde, at uskyldige i dag sidder i fængsel, så man kunne
måske have forventet, at politi og anklagemyndighed havde fundet det relevant, at
domstole og advokater - for slet ikke at tale om justitsministeren - var blevet orienteret om denne for et retssamfund dybt alvorlige omstændighed. Det undlod
man imidlertid at gøre i 4-5 måneder og lod fuldt bevidst først nyheden sprænge
umiddelbart efter valget.
Det er klart, at jeg – når vi får en ”rigtig” justitsminister – skal til bunds i denne
sag, der i mere end én henseende synes meget betænkelig. En forudsætning for et
retssamfund er, at vi i enhver henseende kan stole på en objektiv og korrekt politimyndighed.

Barnetroen brister (2)
Danske Bank har meddelt, at man er kommet til at forhøje de af banken opkrævede omkostninger i en af bankens investeringsforeninger (der var markedsført
som forventet lavt men positivt afkast).
Det viste sig imidlertid, at det eneste helt sikre var, at kunden fik et årligt negativt
resultat, og banken et positivt resultat. Stik imod, hvad der var stillet kunderne i
udsigt.
Den ansvarlige direktør blev fyret – sandsynligvis med et millionbeløb i kufferten
som tak for lang og tro tjeneste.
Man kan desværre ikke lade være med at spørge sig selv, hvor meget snyd, der får
lov at passere i den finansielle verden i Danmark, hvor efterforskning og kontrol
af økonomiske uregelmæssigheder og grov uagtsomhed i den grad er et nedprioriteret område. Jeg tror desværre ikke, at vi får et tillidsvækkende finansielt system, før der (som i andre lande) falder fængselsstraffe over de, der lader hånt
med omgangen af (specielt andre folks) penge. Derfor vil bekæmpelse af økonomisk kriminalitet også være et af de punkter, Venstre opprioriterer, når partierne
til efteråret skal fastlægge politiets økonomi og indsatsområder for de næste 4 år.
Finanstilsynet vil nu kontrollere andre pengeinstitutters investeringsprodukter for
tilsvarende julenumre. Og det ville undre mig, om ikke der også her skulle være
”gevinst”, taget i betragtning, at bankernes produkter generelt er fuldstændig
uigennemskuelige for menigmand.

Ferie
Sæsonafslutningen blev pga. valget en smule hektisk, og det skal derfor gøre godt
med den forestående sommerferie.
For mit vedkommende bliver det til en uge med stor-familien i et lejet hus på
Mallorca og resten af tiden i Kettrup.

Som nævnt møder vi ind igen primo august med henblik på at få de interne arbejdsområder fordelt. 8-10 august holder vi sommergruppemøde på Kragerup
Gods i Kalundborg.

Rygter
I det seneste nyhedsbrev antydede jeg, at jeg ville delagtiggøre vælgerne i op til
flere slibrige rygter fra Christiansborgs natteliv. Det står jeg selvfølgelig ved.
Det viser sig imidlertid nu, at jeg fortsat er medlem af ”Kontroludvalget for efterretningstjenesterne” og således pålagt dobbelt tavshedspligt. Brud herpå bringer
mig direkte i fængsel – sammen med tidligere efterretningschef Scharf - så derfor
må læseren desværre vente med detaljerne. De er ellers hotte.

Med venlig hilsen
Preben Bang Henriksen

