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Sund fornuft på nordjysk

Normaliserede forhold
Corona-krisen har vendt op og ned på mange danskeres dagligdag.
Det har også været tilfældet i Folketinget. Således har der stort set ikke været fysiske møder i næsten 3 måneder – derimod mange elektroniske.
Situationen er nu ved at være normal, og vi mødes i Folketingssalen på nogenlunde normal vis i ugens løb. Det mest besværlige for os nordjyske medlemmer,
er flyforbindelserne. Grundet de få og meget ændrede afgange har det ved flere
lejligheder været umuligt at nå frem til morgenmøder, hvis man da ikke tog med
det sidste fly dagen før – med afgang fra Aalborg kl. 17. Og helt galt den anden
vej, hvor dagens sidste forbindelse ud af Djævleøen i lang tid har været 16.00.

Afstemning i folketingssalen
I tidligere tider stemte man i folketingssalen ved at rejse sig. Den gymnastik blev i
1993 erstattet af det nuværende elektroniske system, hvorefter man stemmer ved
tryk på et display. Der kan trykkes grønt, rødt eller gult. Samtidig fremgår stemmeafgivningen på to store afstemningstavler.
Der er flere eksempler på, at der er trykket forkert. Selv klokkede jeg i det som
nyvalgt under en 14 timers lang Finanslovsdebat, der blev afsluttet kl. 01.30 med
afstemninger bl.a. om 45 ændringsforslag, herunder flere fra Enhedslisten. Her
lykkedes det mig og sidemanden at trykke på den grønne knap, hvilket vakte lidt
opmærksomhed i gruppen, da Venstres blok som oftest lyser blændende rødt til
forslag fra Enhedslisten.
Nu er det imidlertid så heldigt, at man i samme folketingsmøde kan få korrigeret
sin stemmeafgivning, så under en vis moro måtte min sidemand og jeg gå den
tunge gang op til Folketingets sekretær gennem 30 år, Claus Dethlefsen, der sidder ved siden af formanden. Han kendte dog sine lus på travet: Vi sparede de sidste pinlige 20 meter, idet han højlydt bekendtgjorde: ”bliv bare siddende, jeg har

rettet det! ”.
Så mon ikke vi kan nøjes med at stemme ham ind næste gang og spare lønnen til
de 179 medlemmer.

Rokade i Venstre
Som det er de fleste bekendt, har der været lidt udskiftninger i Venstre over det
seneste år. Nye poster skulle derfor besættes i den 43 mand store folketingsgruppe (når der en gang i mellem omtales 44, så er det fordi vor glimrende færøske folketingsmedlem Edmund Johnsen har tilsluttet sig Venstres gruppe).
I forbindelse med konstitueringen gik nordjysk kvalitet langt om længe op for
Folketingsgruppen, der valgte min kollega Karsten Lauritzen til formand og jeg til
næstformand. For mit vedkommende beholder jeg herudover mit hverv som formand for Folketingets Retsudvalg, så helt arbejdsløs bliver jeg næppe i det kommende år.

Samråd om Regan Vest-bunkeren
En af måderne at påvirke debatten i Folketinget – og dermed regeringens politik –
er at indkalde den relevante minister til ”samråd”. Det er og bliver en af oppositionens bedste måder at påvirke udviklingen på – når man nu ikke har regeringsmagten.
I forgangne måned har jeg foranstaltet 3 samråd. Et af dem vedrørte koldkrigsbunkeren ”Regan Vest” i Rebild.
Det meget vigtige projekt må efter min opfattelse forventes at blive en af Danmarks top-turistattraktioner. Herudover vil koldkrigsbunkeren få en væsentlig
funktion i at minde alle de, der fik hukommelsestab, da Berlin-muren faldt, om
den tid, hvor tusinder af naive danskere ønskede en kommunistisk besættelse af
landet. Flere af dem kan jeg i øvrigt se fra min plads i folketingssalen.
Bunkeren er derfor vigtig. Problemet er imidlertid, at bunkeren ikke kan huse
mange mennesker ad gangen. Derfor er der behov for et årligt driftstilskud.
Imidlertid er det lykkedes vor Kulturminister at så tvivl om det fremtidige tilskud,
hvilket ikke er særlig rart – slet ikke for de folk, som pt. knokler på indretningen
af besøgscenter m.v.
Kulturministeren gav i samrådet ikke et decideret tilsagn om driftsstøtte efter
2021, men bl.a. bistået af flere nordjyske folketingsmedlemmer lykkedes det mig
dog at få projektet på dagsorden, når ministeren senere på året skal aflevere sine
ønsker til finansloven 2021.
Så mon ikke bevillingen kommer.

Kammeradvokaten
På tilsvarende vis havde jeg for 2 uger siden Finansministeren i samråd mhp. at
forklare, hvorfor Staten fortsat favoriserede et bestemt københavnsk advokatfirma
(Advokatfirmaet Poul Schmith) med monopol på Statens arbejde, et monopol, der i
realiteten – når alt lægges sammen – sandsynligvis udgør i underkanten af 1 mia.

kr. (1.000.000.000 kr.!) om året i omsætning. Når jeg skriver ”sandsynligvis” er
det fordi en hel del af omsætningen er omfattet af hemmeligholdelsesklausuler
med hensyn til salæret - hvem der så måtte have interesse heri?
At det er en lukrativ forretning at være statens faste advokat blev imidlertid belyst, da en af partnerne i firmaet i 2016 skulle skilles, en skilsmisse, der f.sv. angår bidraget til hustruen blev afgjort i Østre Landsret. Her måtte partneren nødtvungent under strafansvar oplyse, at han i 2014 havde tjent 13,9 millioner, (et
beløb, der sikkert ikke er blevet mindre sidenhen). Det kan så godt være, at velkomsten på kontoret ikke var så hjertelig blandt de øvrige partnere i det mørklagte firma efter den forklaring i retten!
Ikke blot betaler Staten en voldsom overpris – undersøgelser viser faktor 3 – men
monopolet er også i den grad skævvridende for et Danmark i Balance. Adskillige
gange har jeg således selv oplevet, hvordan Statens advokat rejser fra København
for eksempelvis at behandle en sag ved retten i Hjørring. Ingen adgang for lokale
kontorer. De er øjensynlig for billige eller for dumme til at repræsentere Staten.
Finansministeren afskaffede ikke Kammeradvokat-ordningen under det samråd.
Men der er fokus på ordningen, og den bliver forhåbentlig reduceret væsentlig
ved udlægning af arbejde til lokale kontorer. Ministeren vil nu på ny se på sagen –
forhåbentlig til glæde for provenukontorer og disses medarbejdere.

Regeringen og den politiske korrekthed
Jeg går ud fra, at reglerne om forbud mod større forsamlinger har sine sundhedsmæssige årsager.
Der må således bl.a. ikke være tilskuere på stadion, ligesom såvel grundlovsmøder som Skt. Hans-møder er aflyst. Så hvordan 15.000 mennesker lovligt kan gå
igennem København i demonstration - 9 ud af 10 uden mundbind - det er for mig
en gåde.
Enhver snak om grundlovssikrede demonstrationsrettigheder er rent sludder. Således fremgår det klart og tydeligt af såvel Grundloven (§79 ”fare for offentlig

fred”, læs: helbred) og af Politiloven (§ 7.3 ”fare for offentlig sikkerhed”), at vel har

vi forsamlingsfrihed, men forsamlinger kan forbydes af politiet, når fred eller helbred står på spil.
Det forudsætter imidlertid, at regeringen så også har det fornødne mod til at
sætte vort helbred over den politiske korrekthed, der er forbundet med en sådan
demonstration.
Og det mod havde man åbenbart ikke, så nu må vi se (og måske mærke), hvad
konsekvenserne bliver.

Behov for nye afhøringsregler
TV2 har i fire glimrende udsendelser gennemgået den såkaldte “Solbakke-sag”,
hvor en udviklingshæmmet blev dømt på sin egen tilståelse dels for Hafnia-branden (35 døde), dels et mord på Fanø.

Jeg har læst den gamle dom og må sige, at den er usædvanlig og i det hele bygget
op over den udviklingshæmmedes egne forklaringer til en bestemt politibetjent
under 89 - ja, der står niogfirs – forskellige afhøringer. Det er ikke i orden.
Derfor ønsker Venstre at ændre Retsplejeloven således, at det bl.a. sikres, at en
udviklingshæmmet ikke skal kunne dømmes alene på baggrund af sin egen tilståelse.
Der skal vidner og beviser på bordet på sædvanligvis, ligesom der skal være loft
over antallet af afhøringer.
Jeg har derfor anmodet Justitsministeren om at redegøre for Regeringens planer
herom i Retsudvalget den 25. juni kl. 12.00. (Samråd om Erik Solbakke kan følges
på folketingskanalen og på Samråd i Retsudvalget).
Hvis regeringen ikke fremsætter forslag om ændring af reglerne, så gør Venstre
det.

Sommerferien banker på
Torsdag den 25. juni er sidste arbejdsdag i Folketingssalen inden ferien.
Som folketingsmedlem klager jeg bekendt ikke over feriens længde, men det skal
dog præciseres, at sommermånederne – bortset fra enkelte uger – ikke er arbejdsfri. De er afstemningsfri i Folketingssalen, men vi laver også andet end at
stemme.
Som et eksempel kan jeg nævne, at vor politiske ordfører, Sophie Løhde - et regulært arbejdsbundt - jo også skal have sommerferie. Det betyder bl.a. at jeg i
uge 29 fra ”kontoret” i Kettrup Bjerge får titel af ”vikarierende politisk ordfører”,
dvs. den, der i mangel af andre, forventes at kunne besvare pressens spørgsmål
(morgen, middag og aften) på alle områder. Velbekomme.
Det bliver en noget anden uge 29 end planlagt. Vi må så se, om den bestilte tur
op ad Norges kyst kan gennemføres næste år.
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