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Bertels julesang 2018
Vedhæftet følger Bertel Haarders julesang anno 2018. Jeg røber vist ikke for meget ved at sige, at det er en af de bedre! – og det siger ikke så lidt.
Bertel Haarder er – udover at være det folketingsmedlem med længst anciennitet –
tillige den suverænt bedste sangforfatter. Det indebærer bl.a. produktion af sange
til samtlige Venstres større møder, hvor Bertel oftest sidst på eftermiddagen samler dagens indlæg i en humoristisk sang.
I år har Bertel udgivet bogen ”Bertels bedste – Sange og fortællinger fra Borgen”,
der er en kommenteret samling af sange skrevet af ham selv. Den kan jeg varmt
anbefale – evt. som mandelgave til risengrøden!

Landsmøde 2018: Godt møde – katastrofal PR
Venstre afholdt i denne måned landsmøde 2018 i Herning. Det er vel det, man i
andre sammenhænge vil betragte som en generalforsamling med valg af bestyrelse, formand etc.
For de 1500 deltagere indenfor var der tale om et rigtig godt landsmøde med
gennemgang – og berettiget ros – af regeringens ualmindelig gode resultater,
hvad enten vi taler om statsfinanser, ledighed, indvandring eller senest den markante nedgang i antallet af personer på offentlig forsørgelse.
Udenfor (i pressen) havde landsmødet desværre karakter af en PR-katastrofe.
Hverken dagspresse, radio eller tv gad omtale de glimrende resultater. I stedet interesserede medierne sig meget naturligt alene for, hvem der – sikkert i anledning
af landsmødet – havde meldt sig som arvtager til statsministerposten.
Det var ærgerligt, specielt når det tages i betragtning, at et landsmøde forud for
et valg er en enestående mulighed for at få Venstres politik og resultater synliggjort.

Britta, hvidvask og udbytteskandale
Fælles for årets skandaler er, at vi i stort omfang har droppet den menneskelige
kontrol med udbetalinger, selvangivelser, regnskaber etc. Gennem de sidste 20 år
har det været vigtigere at orientere om korrekt bogføring, indberetning osv. end
at sikre, at den nu også faktisk fandt sted. Mange erhvervsdrivende har således
ikke været til andet torskegilde end mesterforeningens nytårsfest, revisionspligten
er ophævet for mange selskaber, ligesom selskaber generelt ikke indsender regnskaber til skattevæsenet, men derimod kun nøgletal.
Der har således været plads til milliardsvindel samtidig med, at fødevarekontrol,
arbejdstilsyn og miljøfolk har haft kronede dage med nidkær kontrol.
Og hvorfor er det så gået sådan med det kære skattevæsen? Det er ganske enkelt,
fordi vi i 20 år har skåret ned på ansatte og på kontrollen. Hvem er så skyld i det?
Det er bl.a. Venstre, der har været kassemester i mange år. Men det vil dog være

synd at sige, at socialdemokraterne (der selv skar voldsomt ned på antallet af ansatte i SKAT) har været meget bedre: Med 5 skatteministre – heraf en enkelt
nykonfirmeret – på 3½ år, kunne man da ikke signalere bedre, hvor lidt vigtig man
anså skattevæsenet for at være. Tænk, hvordan effektiviteten i et privat firma ville
udvikle sig, hvis man fik ny chef hver måned!
Midt i den triste historie skal vi glæde os over, at vor nuværende skatteminister
ikke render af hverken pladsen eller fra ansvaret.

Alberti
Nu kunne mange tro, at Britta og udbyttesvindlerne var enestående tilfælde i danmarkshistorien. Det er ikke tilfældet.
Lad mig erindre om Justitsminister Alberti, der i 1908 blev fældet af en enorm
skandale, idet han havde svindlet Den Sjællandske Bondestands Sparekasse (hvor
han var bestyrelsesformand) for 15 millioner kr. Det svarede dengang til 9 % af de
samlede skatteindtægter i Danmark – eller omkring 1 milliard kr. i 2018-kr.
I forbindelse med sin tiltræden som Justitsminister i 1901 havde Alberti i øvrigt
udtalt, at hans ”hu nu egentlig stod til finanserne”. Han blev dog heldigvis ikke finansminister.
Alberti-skandalen trak sig dybe spor overalt. Værst af alt var dog, at skandalen
ved det efterfølgende valg (1909) skabte et politisk gennembrud for De Radikale
med en – heldigvis - kortvarig radikal regering. Det må aldrig ske igen.

Nye tider: Så er det u’ ...!
Lederen af banden Loyal to Familia, Shuaib Kahn, er endelig blevet udvist af Højesteret, og det burde ikke komme som en overraskelse, når man taler om en pakistansk statsborger med 13 domme for grov personfarlig kriminalitet og 10 års
fængsel i bagagen.

Men det var alligevel en befriende dom set i relation til de betingede udvisninger
(dem kan man få mange af) af dybt kriminelle udlændinge.
Med stor glæde kan det således konstateres, at vinden øjensynlig er vendt, og at
domstolene nu smider flere kriminelle udlændinge ud. Men trist er det, at baggrunden for trægheden i realiteten har været, at anklagemyndigheden og ikke
mindst de danske dommere har snorksovet. Gennem flere år har man henvist til,
at en udvisning ville stride mod ”Danmarks internationale forpligtelser” iht. den
domspraksis, som ”overdommeren” – Den europæiske Menneskeretsdomstol i
Strassburg – har fastsat. Denne henvisning i danske domme har øjensynlig været
standard, uden at nogen i retsvæsenet har fundet det ulejligheden værd at gennemgå den pågældende retspraksis fra Strassburg.
Først da en hædersmand – fra et langt fra borgerligt organ – dir. Jonas Christoffersen fra Institut for Menneskerettigheder satte sig for at gennemgå denne
(Strassburg)-praksis og offentliggjorde sin udførlige rapport, vågnede anklagemyndighed og dommerne op. Udvisnings-praksis fra Strassburg viste sig at være
helt anderledes, end man troede – man kunne jo smide disse grove forbrydere ud
i langt større omfang! Et godt eksempel på anklagemyndighedens og dommernes
tornerosesøvn er netop sagen mod pakistaneren Shuaib Kahn, der i 2008 som leder af Den Internationale Klub i Aalborg overfaldt en person i Jomfru Ane Gade
med 14 knivstik, knuste flasker, stole og knytnæver – naturligvis med døden til
følge. Det udløste en dom på 8 års fængsel, men IKKE udvisning, hvilket var helt
åbenlyst i strid med retspraksis. For at føje spot til skade blev den åbenlyst forkerte dom imidlertid heller ikke anket af anklagemyndigheden, hvilket var fejl
nummer to.
Var disse fejl ikke indtruffet fra dommere og anklagemyndigheden, så havde Danmark været fritaget for Kahns tilstedeværelse og 10 års efterfølgende voldsorgie.

De er bare craisy!
Ved sidste valg fik vi et nyt parti, Alternativet.

På mange måder betragtede jeg partiet som en tiltrængt nyskabelse i dansk politik – med friske nye holdninger, som man kunne være enige eller uenige i. På tilsvarende vis skulle deres folketingsmedlemmer hurtigt komme til at fremstå som
dygtige idealister, der dybest set brændte for deres sag og dermed en helt anden
livsholdning.
Nu - godt 3 år senere - må jeg sige, at sjældent har jeg da taget så meget fejl.
Regulær nonsens præger i vidt omfang partiprogrammet: 30 timers arbejdsuge
med deraf følgende underskud på 130 mia. kr. på statsfinanserne er øjensynlig
bare ”craisy”. Knap så sjovt bliver det, når der herefter ikke er til løn til sygeplejersker, lærere og politibetjente!
Hver by sin lokale valuta – det er lige, hvad vi har brug for i en globaliseret verden!
Også på hjemmefronten er den imidlertid gal med moral og leveregler – i hvert
tilfælde sammenlignet med partiprogrammet: Sexchikane på arbejdspladsen,
kvindeundertrykkende festkultur, ”overdrevne” CV’er, et borgmesterkontor til
130.000 kr., tonsvis af flyrejser med uansvarligt CO2-udslip osv., osv. - alt sammen noget man kun i et mareridt kunne tiltro de gamle halvkorrumperede partier.
Senest har Alternativet forhandlet ny overenskomst med partiets personale. En
overenskomst, der er baseret på samarbejde, dialog og gensidig tillid. Tillid er i
overenskomsten en ”strategisk ledestjerne”, og det politiske sekretariat bliver et

”levende laboratorium”. Lidt ledelsesret bliver der dog mulighed for: En leder kan
nemlig beslutte, at en medarbejder efter en længere periodes arbejdsbelastning
tildeles en dag i naturen til genopladning!
Bonusinfo: Ved kommunalvalget for et år siden stemte hver 10. københavner på
Alternativet….

Små skridt……
Tit og ofte hører man, at man som folketingsmand ikke altid får gennemført de
fantastiske ideer, som man tidligere har luftet. Det er som oftest også korrekt. Og
det ville da også have været en hel del anderledes, hvis man var valgt til diktator.

Imidlertid er der min. 89 andre, der skal overbevises om lovændringer, og det kan
desværre knibe.
I stedet må man ind imellem søge indflydelse på den praksis, som ministerier og
styrelser fører. Det kan ske via henvendelser til ministeren, spørgsmål, samråd
etc. Et par praktiske eksempler: Museumsudgravninger betales i vidt omfang af
grundejeren. Jeg har kritiseret de regninger, der i den forbindelse udstikkes, idet
flere påtænkte byggerier ikke gennemføres (eks. i Nibe), eller fordyres voldsomt
af museernes overslag, der i realiteten ikke kan påklages. Væsentlig offentlig omtale, samtaler og et samråd med Kulturministeren har nu bl.a. medført, at Slotsog Kulturstyrelsen har revideret sin politik med henblik på en præcisering af, at
ikke ethvert forventet potteskår er en ”væsentlig arkæologisk forekomst”, ligesom
der fremover bliver tale om større synlighed og gennemsigtighed i afregningerne,
der på den konto må forventes at falde.
Ikke en markant lovændring, men et skridt i den rigtige retning.
Tilsvarene gælder eksempelvis Forsvarets udbud af div. arbejder. Her har man
haft en tendens til – for en sikkerheds skyld – at udbyde arbejdet i hele Europa,
selvom det kunne holdes på danske hænder, ligesom man har kørt med udbudsklausuler, der udelukkede solide firmaer, fordi de for 6 år siden leverede fejlfrie
produkter af den pågældende art (det skulle nemlig være sket inden for de sidste
5 år!). Også her har samtaler med Ministeren, presseomtale, møder og samråd
ændret praksis. Forsvarets Indkøbsstyrelse med Forsvarsministeren i spidsen afholdt således i oktober et stor-møde med leverandører og øvrige aktører, herunder undertegnede. Efter mødet blev det tilkendegivet, at praksis vil blive ændret
bl.a. til glæde for mange nordjyske firmaer (herunder værfterne).
Ikke en markant lovændring, men et skridt i den rigtige retning.

Utålelig ”Tålegrænse”
Hvis jeg får eksproprieret en del af min have, vil det trods alt udløse en erstatning. Min brugsværdi og dermed handelsværdi er ikke helt den samme.

Hvis en butiksdrivende får ”fornøjelsen” af et letbanebyggeri foran butikken i et
par år – og derved mister måske halvdelen af omsætningen – så er der i vidt omfang tale om noget, som vedkommende må ”tåle”. Det virker på mig helt utåleligt,
og pt. kan man bl.a. i Odense se, hvordan de ramte butikker lukker uden nogen
form for erstatning.
Selvfølgelig skal ikke enhver kloakreparation kunne udløse erstatning, men de
”tålegrænser”, man opererer med i retspraksis er helt urealistiske og urimelige.
Der bør selvfølgelig i anlægsbudgetterne afsættes rimelige erstatninger – det vælter ikke budgetterne, men ingen erstatning og årelange gener vælter derimod butikkerne.
Jeg vil arbejde for en ændret lovgivning på dette område. Og i mellemtiden vil jeg
glæde mig over, at vi ikke fik et letbaneprojekt i Aalborg, men derimod et mobilt
bussystem, der kan ændres efter den fremtidige butiks- og befolkningsstruktur.

Finansloven
Efterårets store politiske emne på Christiansborg er Finansloven, dvs. det danske
statsbudget for 2019. Heri fastsættes størrelsen og fordelingen af de samlede
statslige udgifter.
Regeringen har fremlagt sit forslag. Men vi har desværre ikke 90 mandater, så der
må søges forligsmæssige løsninger med andre partier – i realiteten og hovedsagelig Dansk Folkeparti.
Finansministeren forestår dygtigt og seriøst kunsten at forhandle diverse ønsker
og samtidig sikre, at økonomien ikke bliver sydeuropæisk. Det er ikke helt nemt,
for på Christiansborg vil vi gerne give ud – specielt forud for et valg. DF er bestemt ikke nogen undtagelse.
Alt tyder dog for øjeblikket på, at der inden jul skaffes min. 90 stemmer for Finansloven 2019. Skulle det mod forventning ikke ske, indeholder Grundloven heldigvis en mulighed for en midlertidig bevillingslov, så der også i januar bliver løn
til de offentligt ansatte.

HJÆLP!
Hvorom alting er, så er det sikkert, at vi får valg indenfor de næste 7 mdr.
Statsministeren synes ganske vist endnu ikke at have nået ned på den personlige
kampvægt, som Hans Engell mener, vil udløse valget. Selvom Engell er en erfaren
herre i slanke-disciplinen, så er det dog muligt, at Statsministeren i stedet lader
sig friste af de gode resultater på helt centrale områder, og tager valget førend vi
aner.
Derfor denne appel:
HJÆLP SØGES!
Hvis der er nogen, der har lyst til at hjælpe med opsætning af et par plakater/bannere etc., eller omdeling af lidt brochurer, så meld venligst tilbage til mig
på bang.henriksen@ft.dk. Så vil du høre nærmere om det praktiske. Bare en enkelt
aften vil være fint!
På forhånd tak.

Med venlig hilsen
Preben Bang Henriksen

