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Folketingets øl-laug
Folketinget har sit eget øl-laug. Der foregår så mange interessante foredrag (på et
meget intellektuelt niveau), at jeg har valgt at tegne medlemskab.
Lauget har små 100 medlemmer, der mødes én gang i kvartalet til godt og muntert socialt samvær på tværs af partiskel. Ifg. udtalelse fra laugets oldermand,
Venstres Kristian Pihl Lorentzen ”satses der på kvalitet og gode smagsoplevelser

blandt danske bryggerier fremfor kvantitet”. Det er næsten også rigtigt.
Frem for alt er der tale om hyggelige møder, hvor man ikke mindst har mulighed
for at møde kollegaer fra andre partier under hyggelige former, oftest krydret
med et par sange. (Her er venstrefløjen desværre rigtig godt kørende).

Talerstolen

Folketingssalen står i dag stort set som for 100 år siden, da den blev indviet. Der
er dog blevet lidt mere trangt, siden man i 1953 nedlagde Landstinget og udvidede antallet af folketingsmedlemmer med 28 (til 179).
Talerstolen er udført uden brug af søm og skruer af Danmarks første kvindelige
snedkermester, Anni Berntsen-Burre. Den er fremstillet af et enkelt stykke 1000
år gammelt egetræ og blev af skovejeren skænket til Folketinget med ordene: ” Her

er en kævle, nu kan I kævle videre på den”. Og det gør vi så.
Pulten på talerstolen kan justeres op og ned, og midtfor viser et ur, hvor lang tid
taleren har igen. Der er nemlig som udgangspunkt kun afsat 5 min. til hvert indlæg. Skulle man glemme at tjekke uret, kan man være sikker på, at Pia Kjærsgaard
rejser sig og siger et bestemt ”tak”.
Det, at formanden signalerer taletidens udløb ved at rejse sig, har givet anledning
til omtale og misforståelser. Således bemærkede en ordfører (Aage Brusgaard) engang i H.P. Clausens formandstid følgende: ”Nu kan jeg se på formandens rejs-

ning, at min taletid er udløbet”.
Den bemærkning blev dog slettet i det officielle referat.

Sommerfest
Den 18. maj holdt Venstre sommerfest for folketingsmedlemmer og ansatte. Dagen startede på Marienborg, hvor Statsministeren orienterede om den aktuelle
politiske situation og andre fremviste en masse grafer og undersøgelser af vælgernes aktuelle emner.
Tilbage til terrassen her på Christiansborg, en sejltur med kanalrundfarten i
pragtfuldt vejr og endelig spisning mv. på restaurationsskibet Kontiki. En rigtig
god sommerudflugt med firmaet.

Ministerrokade

Statsministeren valgte i denne måned at rokere rundt på regeringen. Mest interessant var valget til forskningsminister af Tommy Ahlers, som flere kender fra ”Løvens Hule” på DR1.
Tommy Ahlers er en sand succesfuld iværksætter, der selv har haft bagdelen på
kogepladen. Sådanne personer er en mangelvare, både i regeringen og på Christiansborg. Derfor glæder det mig rigtig meget, at Statsministeren kikkede ud over
Christiansborgs mure.

Afslutningsdebat
Onsdag den 30. maj var der afslutningsdebat i Folketingssalen. Afslutningsdebatten går i det store og hele ud på at gøre politisk status over det folketingsår, som
er ved at løbe ud.
Venstres folketingsmedlemmer mødte ind kl. 7 til morgenmad og til en drøftelse
af dagens sandsynlige emner. Kl. 8 begyndte mødet i Folketingssalen med Statsministerens redegørelse. Herefter kommer hver partileder på talerstolen efterfulgt
af mere eller mindre perfide spørgsmål fra andre folketingsmedlemmer. Det går
der godt og vel 1½ time med (for hvert parti) og kl. 22.43 – 14 timer og 43 minutter efter mødets start - kunne formanden konstatere, at en tillidsafstemning viste
fortsat opbakning til regeringen.
Som bekendt er vi meget optaget af arbejdsmiljø, herunder om en buschauffør er
frisk nok til at køre. Ingen sætter imidlertid spørgsmålstegn ved om et folketingsmedlem efter 15 timers debat er på toppen. Det behøver man så i øvrigt heller
ikke være, for disse debatter fører i realiteten intet med sig og kunne efter min
opfattelse med fordel droppes. Debatten gennemføres mest af alt af hensyn til
pressen – som i øvrigt ikke længere gider overvære debatten.
Skulle man imidlertid fremhæve noget konkret udbytte af de 15 timer i Folketingssalen, så er det nok, at debatten med al mulig tydelighed afslørede en rød
blok (S, SF, R, ALT, EL), som ikke internt er enig og en blå blok (V, LA, K, DF), der
heller ikke internt er enig. Da en regering jo skal have 90 mandater bag sig, er realiteterne som oftest, at det støtteparti, der står ”længst ude” desværre får størst

indflydelse. For Mette Frederiksen: Enhedslisten/Alternativet og for Løkke: Sandsynligvis Nye Borgerlige/DF.
Et hurtigt kik på de vigtigste politiske emner (og de vigtigste afstemninger i årets
løb) viser, at Venstre og Socialdemokratiet i langt de fleste tilfælde stemmer ens.
Så kan man en gang imellem spørge sig selv, om ikke et mere frugtbart samarbejde kunne komme på tale.

Uden mad og drikke
Regeringen har ført en fast og stram udlændingepolitik. Det var der i sandhed
også behov for efter S-R regeringen. Nogle husker måske, hvordan Venstre i valgkampen i 2015 blev klandret for vor ”vanvittige” påstand om, at flygtninge og indvandrere pudsigt nok søger til de lande, hvor de økonomiske vilkår er bedst.
Da Venstre kom til magten i juli 2015, indkaldte vi folketinget ekstraordinært i
sommerferien mhp. at sætte de alt for høje ydelser til udlændinge ned. Det lykkedes, og det var den væsentligste årsag til, at den store flygtningestrøm (5. sep.
2015) for 90 % vedkommende gik til Sverige, hvor regeringen øjensynlig var mere
human – i dag kan vi se, hvordan det eksperiment gik i ”folkehjemmet”.
Så vidt, så godt.
Der har efterfølgende været yderligere opstramninger i vores udlændingepolitik.
Nu er vi bare nået dertil, hvor vi ikke nødvendigvis behøver at stramme for stramningens skyld eller for den sags skyld opfinde problemer, der ikke er her.
Senest har debatten gået på muslimernes ramadan (hvor man ikke må spise eller
drikke i de lyse timer). Før den ”sag”, havde hverken arbejdstagere eller arbejdsgivere set væsentlige problemer af nævnte karakter med muslimsk arbejdskraft.

Christiania
For 40 år siden blev et område af København besat af en gruppe mennesker. Man

respekterede i sagens natur ikke den private ejendomsret. I dag er der vel ikke
noget sted i Kongeriget, hvor den private ejendomsret håndhæves så markant og
så voldsomt, som på Christiania, hvilket man jo kan efterprøve ved at slå sig ned
på området.
Samtidig har området udviklet sig til et sandt kriminalitets-mekka, ikke mindst for
handel med narko. Det sker i realiteten med christianitternes største billigelse:
”Pusherne skal jo være her”, som en talsmand udtrykte det i forgangne uge.
I Venstre vil vi ikke acceptere, at der er områder i Danmark, der øjensynlig er
”helle” for forbrydere, og det er desværre, hvad Christiania har udviklet sig til.
Politiet har ganske vist – efter at vi på min foranledning tog politiets indsats op i
retsudvalget – opprioriteret indsatsen, men alligevel kan det konstateres, at narkohandelen florerer 365 dage om året og 24 timer i døgnet. Den foregår dag og
nat på nøjagtig de samme kvadratmeter. Politiet skal ikke igennem langvarig efterforskning på hele Sjælland for at finde forbryderne, de kan pågribes på fersk
gerning inden for et ganske begrænset område og varetægtsfængsles til enhver
tid. Alligevel fortsætter kriminaliteten i stort omfang.
Det er utilfredsstillende, og det er og bliver ubegribeligt for mig, at dette område
skal være uden for dansk lovgivning. Men jeg hilser med glæde, at politiet intensiverer indsatsen.
Legaliseringen af hash – hvilket er et sundhedsmæssigt problem, (se Sundhedsstyrelsens hjemmeside) – pga. Christiania er ikke vejen frem. Vi frigiver jo heller
ikke hastigheden på motorvejen, blot fordi folk bliver ved med at køre for stærkt.

Vi gør noget!
Det hænder, at vi politikere bliver beskyldt for enten at sove i timen eller gennemføre lovgivning, der ikke virker.
Det er ikke (altid) korrekt.
Et godt eksempel på effektiviteten findes i de to seneste bandepakker (i alt 47

forslag), som er gennemført inden for det seneste år. Til trods for at visse af forslagene først er trådt i kraft for få måneder siden, ser vi allerede nu konsekvensen
af forslagene.
Hver tredje rocker-bandemedlem sidder i dag i fængsel, ligesom vi på det seneste
har set strafudmålinger, der får selv den ”barskeste” anklager til at blegne. 20 års
fængsel til et ledende bandemedlem for 11 skud mod to forretninger og to cyklende. Retten fordoblede straffen, fordi episoden skete under en bandekonflikt og
tillagde 50 pct. fordi gerningsmanden tidligere var dømt for tilsvarende forbrydelse (”vold i gentagelsestilfælde”).
13,5 og 13 års fængsel til to århusianske bandmedlemmer for skyderi osv. osv.

Hul på bylden?
Gennem adskillige år har det redet os som en mare at konstatere, hvordan danske
domstole konsekvent har undladt at udvise typer som eksempelvis den groft kriminelle udlænding Gimi Levakovic og hans lige.
Men ad flere kanaler er der sandsynligvis ved at gå hul på bylden. Det viser sig, at
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (som vi er underlagt) slet ikke længere er så markant i beskyttelsen af kriminelle (som de danske domstole har
troet), og både by- og landsretter smider derfor nu flere udenlandske forbrydere
ud.
Retsudvalget – inkl. undertegnede – var i september i Rumænien, hvor vi kunne
konstatere fængselsforhold, der ikke var så elendige, som Menneskerettighedsdomstolen havde antaget. Så med garantier fra Rumænien (om at man fik 3 m2
som sin andel af cellen/sovesalen) er der med Højesterets billigelse nu også kommet gang i udvisningen af rumænske kriminelle.
Emnet fylder meget for mig, så jeg følger udviklingen nøje. De kriminelle ødelægger alt for meget for hårdtarbejdende ordentlige udlændinge.

”Aggersund autohandel”
Flere og flere steder i landet oplever man, at en ejer af en bygning blot lader den
forfalde til ruin. Når det sker i bymæssig bebyggelse, er det til stor skade for naboerne, der straks - udover roderiet - oplever faldende huspriser.
En særlig afart af denne disciplin oplever man pt. i Aggersund, hvor en grundejer
har ladet sin ægtefælle opmagasinere masser af bilvrag på en central beliggende
grund i byen.
At det er til stor gene for borgerne understreges af, at der i sagen har været afholdt flere borgermøder, ligesom kommunen har været konstant involveret i sagen i en årrække. På det seneste borgermøde blev konkluderet, at kommunen
ikke kunne gøre mere, men at det nu var op til Christiansborg at skaffe hjemmel
til oprydning.
Jeg har derfor undersøgt sagen nærmere. Det er herefter min klare opfattelse, at
reglen i Byggelovens § 14 kan anvendes i disse tilfælde:
§ 14.1: Bebyggelse, ejendommes ubebyggede arealer og derpå værende indret-

ninger skal holdes i forsvarlig stand, således at de ikke frembyder fare for ejendommens beboere eller andre eller på anden måde er behæftet med væsentlige
mangler. Endvidere skal ejendommen holdes i en under hensyn til beliggenheden
sømmelig stand.
§ 14.2: Bestemmelserne i stk. 1 gælder, uanset hvornår bebyggelsen er opført. I

bebyggede områder gælder de også for ubebyggede grunde.
Efterkommer grundejeren, eller den, der bruger arealet, ikke påbuddet, kan kommunen rydde arealet på grundejerens regning. For en sikkerheds skyld har jeg forelagt problemstillingen for Boligministeriet, som skriftligt har bekræftet denne
opfattelse.
Kommunen bør derfor nu gå i gang med påbud og rydning for ejernes regning,
hvilket jeg håber, vil ske snarest muligt.

Grundlovsdag
Grundlovsdag er ikke fridag for en politiker. Snarere tværtimod. Mit program ser
således ud:
Kl. 9.30: Venstre Aalborg Nord, Grindstedvej 43, Uggerhalne, 9310 Vodskov.
Medtaler er borgmester Thomas Kastrup-Larsen og forhenværende dommer Carsten Michelsen.
Kl. 12.30: Venstre Sunds og Omegn, Skivevej 39, 7451 Sunds. Medtaler er AnneMette Rasmussen.
Kl. 14.00: Venstre i Skive, Skive Anlæg, Havnevej, 7800 Skive. Medtaler er Skives
borgmester Peder Chr. Kirkegaard.
Alle er (uanset partifarve) velkomne til de nævnte arrangementer. For så vidt angår Uggerhalne, så medbring selv en stol.

Skt. Hans aften
Skt. Hans aften (23.6) er mit program som følger:
Kl. 18.00: Ved Søvænget i Hundelev, 9480 Løkken.
Kl. 19.45: Vestbjerg ved FDF huset, Jørgen Steins Vej 5, 9380 Vestbjerg.
Kl. 20.30: Lindholm Høje Museet, Vendilavej 11, 9400 Nørresundby.

Med venlig hilsen
Preben Bang Henriksen

