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Hvordan bliver man opstillet som kandidat?
En dansk statsborger, der er fyldt 18 år, bosat i Danmark og ikke umyndiggjort,
kan stille op til et folketingsvalg på 3 forskellige måder:
a) Man kan stille op for et eksisterende parti. Partierne kan have forskellige regler
for accept af en opstillet kandidat.
b) Man kan stille op for/med et nyt parti. Partinavnet skal godkendes, og man skal
indsamle ca. 20.182 vælgererklæringer.
c) Man kan opstille som løsgænger uden for partierne mod anbefaling fra ca. 175
vælgere. At blive valgt som løsgænger fordrer også 20.182 personlige stemmer.
Som situationen er lige nu, aspirerer Inger Støjberg hertil. Hun vil i givet fald
uden tvivl blive valgt og kan herefter indskrives i historien sammen med Hans
Schmidt (1953) og Jacob Haugaard (1994), der er de hidtil eneste, der er blevet
indvalgt som løsgængere. For øjeblikket er der 7 løsgængere i folketinget. Ingen
af dem er valgt ind som løsgænger – de er alle brudt ud fra et eksisterende parti.

Kan man blive fyret som folketingsmedlem?
Lad os antage, at jeg arbejdede som kontorfunktionær i et firma. Jeg er begyndt
at møde uregelmæssigt på arbejde og lugter måske også lidt meget af spiritus.
Det vil sandsynligvis indebære, at jeg vil blive kaldt til samtale med chefen, få en
henstilling, herefter en advarsel og måske endnu én, hvorefter jeg vil blive opsagt
fra mit job – eller endnu værre: bortvist på stedet.
Hvordan er den situation, når man arbejder som folketingsmedlem? Ja allerførst
kunne man spørge: Hvem er chefen? Er det Dronning Magrethe eller er det folketingets formand? Eller er det et flertal af folketinget, der på denne måde kan få en
modstander sat ud af spillet? Svaret er nej. Man har som folkevalgt ingen direkte
chef, der kan afgive en opsigelse. Derfor kan det være svært at opstille sædvanlige ”arbejdsmarkedsregler” over for et folketingsmedlem, for man kommer hurtigt i konflikt med demokratiet og vælgernes valg af det pågældende medlem.
De sanktioner, der reelt kan bringes i anvendelse, ligger inden for det enkelte
parti. Lugter jeg af spiritus (hver eneste dag), eller møder jeg ikke op i folketingssalen til vigtige afstemninger, så kan Venstre som parti vælge at straffe mig
internt, eksempelvis fratage mig udvalgsposter eller i yderste konsekvens ekskludere mig af partiet. Men jeg vedbliver at være medlem af folketinget – den status
kan partiet ikke røre.
Hermed har man så også forklaringen på, at gerningsmanden til den radikale
”håndspålæggelse” selv har kunne ”sygemelde” sig til fortsat fuld løn – og uden at
de sædvanlige regler på arbejdsmarkedet træder i funktion (lægeerklæring, varighedssamtaler osv).
Det mindste, man kan forvente af folketingets partier er derfor, at der internt
etableres regler, der sanktionerer manglende overholdelse af sædvanlige arbejdsmarkedsregler. Når den radikale håndspålægger efter sin fratræden erklærer, at
han (med fuld løn) er ”på orlov frem til næste valg, og derfor ikke vil genoptage sit

arbejde i Folketinget”, så er det ganske enkelt noget svineri, som kun kan afstedkomme forargelse og politikerlede. Der arbejdes derfor på nye fælles regler for
partierne.

”Liste L”
Som bekendt har Lars Løkke Rasmussen erklæret, at han stifter et nyt parti.
Hvornår det sker, er fortsat uvist – rygterne taler om Grundlovsdag.
Som beskrevet foran, så fordrer stiftelsen af et nyt parti 20.182 stillere, hvilket
ikke bliver noget problem for Løkke. Allerede nu har han på dygtig vis oparbejdet
et kartotek i form af netværket ”Det Politiske Mødested”, der dels har 16.000 tilmeldte, dels efter sigende har indkasseret mange sponsorbidrag. Alt synes således at være linet op til en effektiv valgkamp.
Som aktive i netværket er bl.a. bemærket visse kendte erhvervsfolk herunder Lars
Rebien Sørensen (Novo Nordisk Fonden) og Niels Aage Kjær (AKV). På det organisatoriske plan er mediemanden Jeppe Søe ansat sammen med det tidligere folketingsmedlem Jakob Engel Schmidt (V). Sidstnævnte bliver efter min vurdering helt
givet opstillet og valgt til folketinget. Hvem der ellers opstilles på stemmesedlen
er fortsat uvist, men flere nuværende og tidligere folketingsmedlemmer har efter
det oplyste fået tilbuddet.
Klart er det efter min opfattelse, at den tidligere statsminister og V-formand
kommer i Folketinget med sit nye parti. Det sker på trods af den omfattende kritik, der på det seneste har været fremsat i medierne mod Løkke og hans tidligere
embedsførelse. En kritik, der underligt nok kommer fra folk, der tidligere har
sympatiseret med ham ved enhver given lejlighed og ved enhver given handling.

Grønlandsk selvstændighed
“Det allervigtigste budskab for mig at få frem er, at Antony Blinken skal
forstå, at vi er Grønland. Vi er anderledes end mange andre lande. Vi har et
krav om selvstændighed. Vi er ikke Danmark og Færøerne - vi er Grønland”

Denne udtalelse er klar tale fra den nye grønlandske udenrigsminister Pele Broberg, og jeg kan allerede nu afsløre, at jeg ikke kommer til at stå i vejen for kravet.

Kravet vil naturligvis indebære, at Grønland så betaler egne udgifter og afstår fra
Danmarks årlige bloktilskud på 3,9 mia + øvrige ydelser på 1,2 mia (sagsområder,
der endnu ikke er hjemtaget af Grønland) - eller i alt over 5 mia kr. årligt.
For sådan hænger tingene da forhåbentlig sammen.
Jeg er efterhånden dødtræt af den konsekvente anti-danske holdning, der i dag
gennemsyrer udmeldinger fra grønlandske politikere. Det sker totalt uden hensyn
til den årlige konstante pengestrøm, som (mit gæt) hverken USA, Kina, Rusland
eller andre lande har tænkt sig at overtage.

En dag i folketinget
Den overvejende del af arbejdet som folketingsmedlem ligger udenfor folketingssalen: møder med virksomheder, interesseorganisationer, parti-møder, gruppemøder, udvalgsmøder osv. osv.
Tilbage er så aktiviteten i folketingssalen. Her befinder man sig dels til afstemninger, dels til vigtige debatter og altid naturligvis også til de debatter, hvor man
selv er ordfører. I sagens natur optræder jeg derfor med de forslag, der har med
retspolitik at gøre, og det er i al beskedenhed det mest omfattende område i folketingssalen.
Tager man eksempelvis torsdag den 20 maj 2021, så var jeg ordfører på følgende
forslag:
- B 272 om kriminalisering af identitetstyveri (SF)
- B 231 om kriminalisering af brug af andres billeder og identitet uden samtykke (DF)
- B 246 om at bandemedlemmers overtrædelse af opholdsforbud skal udløse
fængselsstraf (DF)
- B 273 om ændring af reglerne for sagsomkostninger i straffesager (SF)
- B 274 om indsattes yderligere kriminalitet i fængslet (DF)
Om et par uger – når forslagene har været under yderligere behandling i Retsudvalget – vil Folketinget stemme om dem.

Coronapas uden personnummer, tak
Vi har over de seneste år forsøgt at sikre, at folks identitets-oplysninger ikke bliver misbrugt. Det er bl.a. sket ved at pålægge borgere og erhvervsliv et væld af
regler om behandling af persondata. I øvrigt til stor irritation for både borgere og
erhvervsdrivende.
Herefter kan det mildt sagt virke underligt, at enhver form for corona-dokumentation i dag højt og himmelråbende er udstyret med personnummer, der således
skal fremvises på et utal af steder og overfor et utal af uvedkommende personer.
Det er en svipser fra regeringens side, og det har man heldigvis taget ved lære af.
Således bliver det nye “Coronapas”, der lanceres indenfor et par uger, enten grønt
eller rødt. Er det grønt, kan det skyldes 3 begivenheder: man er vaccineret, man
har antistoffer fra tidligere smitte, eller man er testet. Ingen kan således se årsagen. Og personnummeret er IKKE anført. At “passet” tilhører den pågældende person er herefter udgangspunktet med straf for dokumentfalsk, hvis man snyder.
Så er det slut med at flagre personnummeret.

Tillykke til Langeland
Venstre - og den tidligere regering - fremkom som bekendt i 2020 med forslaget
om placering af et udrejsecenter på en øde ø (Lindholm), hvor de pågældende
indsatte ikke kunne genere beboere med mulig fortsat kriminalitet.
Det forslag duede ikke for den nuværende regering og dens støttepartier. Derfor
har regeringen nu barslet med sit eget - længe ventede - forslag til placering af
det nye center. Centeret er udset til at blive placeret på Langeland.
En ting er kriminaliteten blandt de pågældende ”gæster”.
Et helt andet aspekt ved etableringen på en beboet ø (Langeland) er det forhold,
at regeringens plan betyder et øjeblikkelig og katastrofalt fald i de i forvejen vigende ejendomspriser i udkantsområder, herunder Langeland.

Prøv at forestille sig, at man har købt et hus på Langeland og sat det i stand til
eget brug og pensionsopsparing. Fra den ene dag til den anden er den pågældende ejendom - mit gæt - faldet 20-30 % i pris, ja spørgsmålet er faktisk, om
man overhovedet kan finde en køber under de nuværende omstændigheder.
Det vil i den grad klæde regeringen som et minimum at udbetale kompensation til
de berørte ejendoms-ejere. Ganske som tilfældet er ved ekspropriation, hvor Staten direkte eller indirekte fratager borgeren jord eller hus eller på anden måde
indskrænker borgerens rådighed.
Den behandling, som de pågældende beboere på Langeland har udsigt til, kan vi
ganske enkelt ikke være bekendt.
Den var iøvrigt ikke opstået, hvis vi havde valgt løsningen med den ubeboede ø
Lindholm.

En øl og en podcast
Journalisterne Thomas Funding (TV2) og Kasper Løvkvist (Avisen Danmark) har
haft en rundtur på Christiansborg med mikrofon. Det er blevet til forskellige podcasts under overskriften ”En politiker, vi kunne tænke os at drikke en øl med”.
Denne betegnelse har bl.a. omfattet Lars Løkke Rasmussen, Pernille Vermund
samt Rasmus Prehn, og nu er jeg så også blevet inkluderet i den kategori.
Kan man derfor ikke sove en nat, så lyt på https://avisendanmark.dk/politikmed-funding-og-loevkvist. Den er ikke så ring endda (45min.).

Trafik-investeringer skal aftales nu

Så er klokken ved at falde i slag for de trafik-projekter, der skal i gang indenfor
de næste 15 år. Der forhandles således pt. i Transportministeriet mellem alle partier for at opnå enighed om projekterne og om de respektive igangsætningstidspunkter. Slutresultatet forventes at foreligge inden Sct. Hans.

Såvel Venstre som regeringen har fremlagt deres bruttolister. De ligner i mange
henseender hinanden, og de fleste projekter går således igen på de to ønskelister
(bl.a. 3. Limfjordsforbindelse). Begge lister savner dog årstal for igangsætning af
de enkelte projekter.
Listerne og debatten skiller sig derfor på dette område ikke meget ud fra andre
emner her på Christiansborg. Således vil vi gerne prioritere alt – alle 117 projekter skal opprioriteres!! Det er noget, der kun kan finde sted på Christiansborg. I
min optik gælder det, at opprioriterer man noget, så nedprioriterer man andet,
men sådan er det ikke her.
Nå, men indenfor 4 uger skulle den endelige plan/aftale mellem partierne gerne
foreligge – forhåbentlig med en snarlig igangsætning af 3. Limfjordsforbindelse.

Grundlovsdag
I år burde det kunne lade sig gøre på forsvarlig og lovlig vis at fejre grundlovsdag.
Det forsøger vi i alt fald i Venstre Aalborg Nord. Således afholdes det traditionelle
grundlovsmøde hos Fanny og Hans Stochholm, Grindstedvej 43, Uggerhalne,
9310 Vodskov
Vi begynder kl 10.00 og forventer at være færdige 11.30. Der vil være taler af Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Rasmus Prehn, medlem af EU-parlamentet Søren Gade samt af undertegnede.
Dagens corona regler skal respekteres. Alle er velkomne. Entre + Kaffe + rundstykke = 30 kr.

Med venlig hilsen
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