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Mandag formiddag
Mandag er mødefri på Christiansborg. Mandag var nemlig fra gamle dage ”rejsedag”.
Vi har så valgt overfor vælgerne at fortie muligheden for at komme til Borgen hurtigere end med hest med det resultat, at mandag fortsat er mødefri i Folketinget.
Dagen anvendes derfor af medlemmerne til lokale aktiviteter, herunder virksomhedsbesøg, vælgerforeningsmøder m.v.
Da jeg i 2011 blev valgt til Folketinget, afstod jeg det advokatfirma, jeg 29 år tidligere havde startet, til et andet firma i Aalborg. Ved samme lejlighed aftalte vi, at
jeg fortsat kunne møde i straffesager mandag formiddag. Sådan blev det – og sådan fortsætter det forhåbentlig fremover, for det er utrolig givende for mig at
kunne se, hvordan vore love virker i praksis i de danske retssale samtidig med, at
der bliver plads til en snak om aktuelle problemer med politi, anklager, dommere
og advokater.

Den kombination af praktisk erfaring og politisk arbejde er der ikke mange folketingspolitikere, som benytter sig af (modsat tidligere tider). Og det er lidt synd.

En rose til en rose
En ellers netop genfunden Kim Jong-un har efter sigende fået et sandt raserianfald, der foreløbig har kostet flere presserådgivere livet.
Landsfaderen har for vane hver mandag morgen at se, hvordan partifællerne i DR
omtaler nyheder fra ind- og udland. Og det er her, det går gruelig galt.
I søndags bragte DR således - i den løbende omtale af kollega Mette Frederiksens
virke - en reportage fra hendes besøg i det Nordjylland, som hun – før valget – lovede en ny Limfjordsforbindelse (det viser sig i øvrigt nu, at hun åbenbart har
ment en gang- og cykelforbindelse mellem Stigsborg Brygge og Nordkraft).
Under besøget er der så åbenbart indlagt en visit på Stolpedalsskolen i Aalborg.
Her er de små opstillet i snorlige rækker med hver deres Dannebrogsflag, synger
en sang og i kor råber de ”Danmarks bedste statsminister”, hvorefter en pæn
dreng fra børnehaveklassen bryder disciplinen og går frem med en rose, som han
sikkert selv har købt/plukket, idet han samtidig udtaler ordene: ”En rose til en

rose”. Ikke et øje er herefter tørt hos de danske Tv-seere.
Jeg er ikke helt klar over, om sætningsopbygningen stammer fra Gurli Gris eller
Barbabpapa, men hatten af for knægten, der øjensynlig selv havde arrangeret hele
forestillingen: opstillingen, flagene, sang og tilråb, roseoverdragelsen samt ikke
mindst lyrikken.
For alle andre melder nemlig hus forbi: DR kender intet til iscenesættelsen, og fra
skolechefen i Aalborg kommune er meldingen den samme.
Så på den måde fik Onkel Kim syn for, hvor elendigt hans egne hjælpeløse pressefolk arbejder. Og hvor effektivt og kontrolleret andre (???) arbejder.

Store og små forslag – alt skal behandles
Regeringen fremsætter mange lovforslag – dvs. forslag til en ny lov eller som oftest til en ændring af en allerede gældende lov. Et lovforslag behandles 3 gange i
folketingssalen. Mellem behandlingerne ser det relevante udvalg på sagen bl.a.
med henblik på eventuelle ændringer, inden forslaget skal til endelig afstemning.
De partier, der ikke sidder i regeringen (”Oppositionen”), stiller ”beslutningsfor-

slag”. Disse forslag er ikke så detaljerede, men opfordrer i stedet regeringen til at
fremsætte et specificeret lovforslag om dette eller hint. Det er jo regeringen, der
har embedsapparatet, der er i stand til at udarbejde lovforslagene med alle specifikke bemærkninger og bilag.
Alt skal behandles, både store lovforslag og små beslutningsforslag.
Jeg har eksempelvis haft fornøjelsen af at være ordfører på en vigtig ændring af
retsplejeloven (lovforslag), hvorefter politiet fremover kan ”lege købere” på nettet
af eksempelvis det narko, der udbydes til salg (politiet må ikke fremprovokere en
forbrydelse, der ellers ikke ville være sket). Forslaget bliver et vigtigt instrument i
politiets efterforskning af narkokriminalitet.
I den modsatte ende af skalaen har jeg også på én og samme dag været ordfører
på 4 små beslutningsforslag fra DF og Alt:
Forslag fra DF om forbud mod børnesexdukker (B57 2019-20)
Forslag fra DF om fratagelse af passet fra pædofildømte (B60 2019-20)
Forslag fra ALT om særlig fokus på vold i nære relationer (B63 2019-20)
Forslag fra DF om hadforbrydelser motiveret i offerets handicap (B64 2019-20)
Danmark er en brugsforening – og Folketinget er en blandet landhandel !

Corona
Jeg burde muligvis købe flere lottokuponer. Jeg kan nemlig se frem i tiden.

Således forudså jeg allerede i mit marts-nyhedsbrev, hvorledes den daværende
enighed blandt folketingets partier i forbindelse med corona nedlukningen næppe
ville vare ret længe.
Det viser sig da også, at vi allerede nu efter oppositionens opfattelse skal i gang
med at se på, om en af verdens mest succesfulde nedlukninger da ikke har været
behæftet med fejl, og at der i den forbindelse bør nedsættes en eller anden kommission.
Lad mig slå det helt fast: Jeg tillader mig at være ualmindelig godt tilfreds med, at
de indgreb, som regeringen foreslog i en uhyre vanskelig og uprøvet situation og som alle partier i øvrigt bakkede op om - øjensynlig har virket, og at vi derfor
er et af de lande i verden, der sundhedsmæssigt er kommet bedst gennem krisen.
Om regeringen så lukkede for meget eller for lidt, lyttede til fagfolk eller ej, begik
fejl (det gør man, når man handler!), ja det kan selvfølgelig være interessant. Men
for mig er det trods alt sekundært. Det primære er, at vi er sluppet helskindet
gennem den sundhedsmæssige (1. del ???) af epidemien takket være rettidig
omhu.
Alle taler om ”kloge løsninger”- ingen ønsker pudsigt nok ”ukloge” løsninger.
Lad os så i stedet koncentrere os om åbningen af samfundet, herunder om at få
fjernet de mest ulogiske restriktioner - bl.a. grænselukningen til det ”sunde”
Tyskland.
Vi skal naturligvis se på en forlængelse af nogle af hjælpepakkerne – og hvordan
de da i øvrigt skal tilbagebetales. Der skal gang i hjulene, og rigtig mange forslag
vil da også tilføre danskerne flere penge til større forbrug. Men hvordan man
skaffer de måske 2-300 mia. kr., som hjælpepakkerne sandsynligvis løber op i via
udelukkende ”feel-good indgreb”, det forstår jeg ikke helt. De fleste husholdninger oplever, at har man brugt mange penge i et år, ja så bliver det ikke så sjovt
næste år.
Men sådan er det (måske) ikke med Danmarks økonomi.

Respiratorer til Italien
Noget af det, der ikke er blevet stjålet fra Forsvaret er øjensynlig forsvarets respiratorer. Allerede her burde den vågne embedsmand i Forsvarsministeriet nok have
anet uråd.
I stedet pakkede man respiratorerne sammen og sendte dem til Italien, som konstaterede, at de ikke virkede og nu har returneret dem. Også det kan her på Borgen give anledning til skærmydsler. Således fik Udenrigsministeren en ”næse” for
denne ugerning. Personligt synes jeg måske, at det er mere tankevækkende, at
det danske forsvar er sådan udstyret.
Selvfølgelig skal vi ikke ”hjælpe” med hjælpemidler, der ikke virker. Men et eller
andet sted forstår jeg ikke, at hjælpen til et EU-land ikke har været koordineret –
og kontrolleret - fra det EU, der i den grad hylder det mellemfolkelige og i øvrigt
blander sig i næsten alt. I stedet er det åbenbart mere eller mindre tilfældigt,
hvem, der forbarmer sig over italienerne og med hvad.
Glædeligt er det dog, at EU nu har vedtaget den store generelle corona hjælpepakke, der forhåbentlig kan få sat hele Europa i gang.

Udligningsreform på plads
”Udligning” dækker politisk over de penge, som de rige kommuner skal betale til
de fattige. Og er der noget, der har voldt os politikere problemer de senere år, så
er det en ændring af udligningssystemet. Onde tunger har sagt, at den rigtige
løsning først er på plads, når alle landets 98 borgmestre er utilfredse.
Det var derfor en befrielse, da Socialdemokratiet og Venstre midt i maj kunne
melde en fælles aftale ud. I skrivende stund ser det ud til, at også R samt SF kan
tilslutte sig aftalen, som herefter har et komfortabelt flertal gennem Folketinget.
Det første udkast (fra Regeringen) var uspiseligt for Venstre, idet udkastet i den
grad begunstigede socialdemokratiske kommuner, herunder kommuner på den
københavnske vestegn. Forslaget undergik herefter væsentlige ændringer – bl.a.
begunstiget af en meget pinlig læk fra socialdemokratiske spin-folk.

Slutresultatet kan nordjyderne kun være særdeles tilfredse med. Således blev der
en kvart milliard mere til vor landsdel. Mer-beløbet til de enkelte kommuner blev:
Læsø

10.794.000 kr.

Vesthimmerland

89.422.000 kr.

Brønderslev

60.979.000 kr.

Morsø

19.052.000 kr.

Thisted

29.521.000 kr.

Frederikshavn

57.669.000 kr.

Rebild

22.246.000 kr.

Mariagerfjord

48.354.000 kr.

Jammerbugt

35.808.000 kr.

Aalborg

36.329.000 kr.

Hjørring

59.597.000 kr.

Alt sammen et rigtig godt resultat for Nordjylland. Hovedsagelig finansieret af
kommuner i Nordsjælland.

Grundlovsmøde 2020
Venstres traditionelle grundlovsmøde, der for 22. gang også i år skulle have været
afviklet hos Fanny og Hans Stochholm, Uggerhalne, er desværre aflyst pga. corona-situationen. Øv.
Min grundlovstale kan i stedet læses som ”synspunkt” i Nordjyske på Grundlovsdag.

Med venlig hilsen
Preben Bang Henriksen

