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Så lykkedes det
Ofte får man spørgsmålet: Hvad har du egentlig konkret fået gennemført på
Christiansborg? Og lige så ofte må det erkendes, at kun ganske få emner direkte
bærer et bestemt folketingsmedlems initialer.
Der er på stort set alle områder tale om et langt sejt træk: kronikker i pressen,
indkaldelser til samråd, fortræder, gentagne indlæg i gruppeværelset, skriftlige
spørgsmål til Ministeren opfulgt af spørgsmål i folketingssalen, løbende omtale i
pressen osv. Så er jorden (måske) gødet for et flertal i folketingssalen.
3. Limfjordsforbindelse er et godt eksempel herpå. Over de seneste 10 år har jeg
ikke misset en mulighed for at påpege risikoen for, at Nordjylland med de fortsat
stigende trængselsproblemer bliver hægtet af.
Den 28. Juni 2021 bar bestræbelserne endelig frugt.

Partier, der udgør ca. 95 % af folketinget indgik et politisk forlig, der bl.a. betyder
igangsætning at den 3. Limfjordsforbindelse i 2025. At samtlige partier (alle minus EL, SF og Alt) står bag denne aftale betyder, at den også er gældende efter et
folketingsvalg - det sætter jeg stor pris på. Og at spaden så går i jorden i 2025 et år senere end VLAK-regeringen tidligere havde besluttet - det lever jeg med.
Uden denne aftale ville mange erhvervsvirksomheder og mange arbejdspladser
over tid have undladt at etablere sig i vor landsdel, der hurtig kunne være under
erhvervsmæssig afvikling. Sammen med udbygningen af Frederikshavn- Skagenvejen er der nu tale om helt andre positive toner.
Det lange seje træk fra min og mine kollegaers side har nu båret frugt. Dejligt.

Ferie - ja sådan da
Der er tre gode grunde til at blive politiker: juli, august og september. Sådan lød
det fra en tidligere kollega, der nu nok ikke har været blandt de mest aktive.
For situationen lader sig faktisk beskrive lidt anderledes. I begyndelsen af juni
arbejder Folketinget i eksprestempo med at få de sidste lovforslag behandlet. Efter grundlovsdag er der enkelte afstemninger i folketingssalen - den sidste sluttede i år den 24.6. Sideløbende er der mange forhandlingsmøder eks i år om trafik, uddannelsesplaceringer. Endelig er der en række møder, samt en række samråd og foretræder i de enkelte udvalg.
Med mindre regeringen barsler med et indgreb i sygeplejekonflikten (og det forventer jeg ikke), holder vi imidlertid sommerferie fra den 1.juli. Jeg tror, at de fleste folketingsmedlemmer har en forestilling om at holde fri i juli måned, men det
gør pressen bare ikke, og der forventes fortsat, at man i et eller andet omfang har
en mening kl 07 om dette eller hint, når pressen eller radioen ringer. Så ja, fra 1.
til 31. juli er der (hovedsagelig) ferie!
Aktiviteterne i de øvrige måneder vender vi tilbage til i fremtidige nyhedsbreve.

Sygdom og folketingsarbejde
I det seneste nummer kommenterede jeg de besynderlige regler, der gælder for
sygdomsramte folketingsmedlemmer, regler der ligger milevidt fra vilkårene på
det øvrige arbejdsmarked (som vi i øvrigt selv har fastsat!).
Således har et folketingsmedlem ingen arbejdsgiver, vi skal ikke aflevere lægeerklæring, deltage i varighedssamtaler osv. Vi kan blot meddele, at vi - efter egen
”lægelige” vurdering - er syge og herefter fortsat se lønnen glide ind på kontoen.
Det har forståeligt nok på den baggrund vagt undren/forargelse, når flere medlemmer - som umiddelbar følge af en selvforskyldt “shit-storm” - har sygemeldt
sig på ubestemt tid.
I den forbindelse er det dog glædeligt, at eksempelvis den tidligere radikale leder
efter nogle måneders sygdom/jobjagt nu har fundet et andet job. Samtidig er han
med øjeblikkelig virkning blevet rask.
Et hurtigt arbejdende udvalg ser nu på en kraftig opstramning af systemet, hvilket
jeg håber vil ske inden længe.

Blå blok
Venstre ligger i meningsmålingerne til 12-13 % (ved valget 23,4). Det skal man
vist være komiske Ali for at påstå at være tilfredsstillende. At miste næsten halvdelen af stemmerne er en katastrofe. Så er den ikke længere.
Men heldigvis er der ikke valg i morgen, og mit klare indtryk er, at der i alle dele
af organisationen arbejdes målrettet på en forbedring. Socialdemokratiets seneste
tilbagegang i målingerne tyder heldigvis på, at et efterårsvalg alligevel kan ligge
længere ude end hidtil antaget af mig.
Målingerne bringer dog blokkene tættere på hinanden, hvilket - sammen med de
radikales seneste sving til højre (belært af erfaringen kan de dog hurtigt svinge
tilbage igen) - kunne give håb om en kommende blå regering.

Problemet er så bare at farven ikke er nok. Den seneste regering med LA og støttet af DF var bestemt ingen dans på roser, og kommer vi fremover til at skulle basere flertallet på 7-8 blå partier, så bliver det rigtig hyggeligt. Tænk bare på at R
og NB skal enes om udlændingepolitikken og V og R om retspolitik osv osv.
Der er behov for at vi allerede nu forsøger med et tættere samarbejde.

Støjberg sagen i gang
Så kom Rigsretssagen mod Inger Støjberg i gang, omend kun med en afgørelse om TVtransmission (nægtet) samt med en nok så vigtig afgørelse om, hvorvidt det anklageskrift, der er udarbejdet af folketingets udpegede to advokater, var korrekt udarbejdet.
Rigsretten har i sin første kendelse nu fastslået, at anklageskriftet IKKE var korrekt udarbejdet, og Inger Støjberg anklages derfor nu “kun” for ulovlig adskillelse af unge + gamle
asylansøgere. Hun anklages nu IKKE for at have vildledt folketinget under div. samråd.
Uden at skulle gå i dybden med reglerne for formulering af anklageskrifter, så kan jeg
oplyse, at rettens beslutning efter min opfattelse er både korrekt og vigtig.
Rettens afgørelse underbygger måske også min tidligere kraftige kritik af, at det røde
flertal + Liberal Alliance gennemtrumfede valget af to glimrende advokater - indenfor
henholdsvis IT-ret som konkursret - men helt uden erfaring i strafferet (en rigsretssag er
en straffesag).
Hovedårsagen til, at jeg i folketinget stemte IMOD en rigsretssag var netop min uenighed
i de to advokaters vurderinger af, om Inger Støjberg ville blive dømt (man skal nemlig
ikke anlægge en sag mod en person, som man ikke tror bliver dømt).
Og til dato er der intet, der har ændret min opfattelse - snarere tværtimod.

Mette - 2 år
Jeg skal ikke kunne sige, om regeringens netop overståede 2 års fødselsdag blev fejret
med makrelmadder eller håndbajere. Da der ikke har været offentliggjort billeder, taler
meget dog for, at der ikke har været nogen særlig højtidelighed, for S-pressetjenesten og
de utallige statsbetalte spindoktorer forsømmer normalt ikke en lejlighed til at dokumentere Mor Mettes folkelighed.

Coronaen har bestemt sat sit præg på perioden siden marts 2020. Nedlukningen var generelt super effektiv og sikkert medvirkende til, at Danmark er blandt de lande i verden,
der er sluppet nådigst gennem pandemien. Så ros til regeringen (og det støttende folketing) for den håndtering.
I forbindelse med nedlukningen valgte man så i strid med grundloven med militær og politi at lukke et helt mink-erhverv med personlige og familiemæssige tragedier til følge.
Det var og er en katastrofe, der ud over de personlige konsekvenser har kostet Danmark
19 mia. i velfortjent erstatning til minkavlerne (hovedsagelig takket være Venstres indsats) samt har betydet tab af årlig eksport for milliarder. Bestemt ikke nogen stjernestund for Mette Frederiksen. Regnskabets time venter da også for regeringen, når den
nedsatte granskningskommission til efteråret barsler med sin rapport om hele mink-sagen. Den bliver efter alt at dømme i særdeleshed traumatisk for de Radikale, der skal noget så ubehageligt for radikale som at bekende kulør.
Samfundet er nu i stort omfang “på vej” igen takket være hjælpepakker, omend vi ikke
skal glemme de erhverv, der med eller uden støtte er i dybe vanskeligheder, ligesom der
under alle omstændigheder bliver en stor regning, der skal betales.
Før “stregen er trukket” er det derfor svært at vurdere regeringens indsats på dette område.
Ellers har vi set en barsk udlændingepolitik, et højresving på retspolitikken og et kraftigt
venstresving i den økonomiske politik. Alt sammen suppleret af en magtfuldkommenhed
og en lukkethed af hidtil usete dimensioner.
Så foreløbig kan man vel kun sige tillykke med fødselsdagen. Spændende at følge det
kommende år.

Med venlig hilsen
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