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Tværpolitiske aktiviteter
Folketinget har et par fritidsaktiviteter, som man kan overveje at deltage i. Det
gælder Folketingets Kunstforening, der har til formål at fremme interessen for
god kunst gennem besøg, udflugter og foredrag. Herudover er der foreningen for
tidligere folketingsmedlemmer med det formål at opretholde den personlige kontakt mellem tidligere folketingsmedlemmer.
En af de mere højkulturelle foreninger er imidlertid ”Folketingets Øllaug”, der har
til formål at fremme kendskabet til dansk øl af høj kvalitet samt skabe rammer for
et godt socialt samvær på tværs af partiskel.
Både nuværende og tidligere folketingsmedlemmer har her mod betaling af kontingent mulighed for at mødes 4 gange årligt mhp. at blive kloge (på ølbrygning).
Kaffeklubber hører hjemme i socialdemokratiet.

Afstemninger i Folketinget
De fleste afstemninger i Folketinget er rimelig simple og hurtigt overstået. Men
når det eksempelvis kommer til vedtagelse af ”Finansloven”, der som bekendt
vedrører hele Danmarks husholdningsbudget, så kan der være så mange afstemninger om ændringsforslag, at fejl kan opstå – specielt i de tilfælde, hvor den forudgående debat har varet til langt ud på natten.
Det hænder derfor, at der sker fejl i afstemningerne. I givet fald kan man henvende sig til folketingets sekretær, der sidder ved siden af formanden. Her kan
man få tilføjet ordene ”ved en fejl” i en kommentar til afstemningsresultatet i folketingets afstemningssystem og på www.ft.dk, men det kan ikke anføres, hvad
medlemmet ville have stemt, ligesom en ændring af afstemningsresultatet heller
ikke kan komme på tale.
Er den helt gal – og har den fejlagtige stemme/stemmerne været udslagsgivende
- så må man stille et modgående forslag, der herefter ophæver det fejlagtigt vedtagne forslag. Det har jeg dog endnu ikke set eksempler på.

En ægte garanti
Politiets forhold er altid af interesse for borgerne. Nordjylland er ingen undtagelse, og heldigvis er vi her begunstiget med gode solide og dedikerede betjente
med en glimrende politidirektør i spidsen.
Derfor var det også relevant, at Nordjyske (2.11.) over en hel side bragte et interview med vor politidirektør om den “politigaranti”, som Justitsministeriet nu har
annonceret.
Artiklen er givet kommet i stand på baggrund af henvendelser fra Justitsministeriet til landets aviser. Det er der ikke noget usædvanligt i. En spindoktor eller to
har nok også følt, at andet end sms kunne være befriende.
Det blev så til en helside, hvor politidirektøren redegør for den “politigaranti”, som
Justitsministeriet nu har annonceret. I artiklen angives korrekt, at “det gennemgå-

ende i garantien er, at politiet skal rykke ud med det samme, hvis en borger ringer og fortæller, at der er en forbrydelse i gang”. “Det gør vi allerede, men nu har
borgerne fået en garanti for at vi gør det, og det kan de regne med”, forklarer politidirektøren helt korrekt.
Og det kunne ikke være forklaret bedre. Vi får en garanti for, at vore udmærkede
politibetjente rykker ud, som de altid har gjort.
Herfra skal lyde en stor tak til Justitsministeriets PR-afdeling for “garantien”.

Minkundersøgelsen eskalerer
Regeringen lod som bekendt politi og militær trænge ind på minkavlernes ejendomme mhp. aflivning af minkene. Jeg skal ikke her kommentere på den sundhedsfaglige del af denne handling. Men jeg kan med sikkerhed sige, at der ikke i
Danmark var en lov, der tillader denne generelle indtrængen.
Man manglede altså med andre ord “lovhjemmel” - dvs. at folketinget skulle have
vedtaget en lov, der tillod regeringens handlinger under de givne omstændigheder. På trods af mange ministre, mange departementschefer, et utal af spindoktorer og topjurister, så var ingen åbenbart opmærksom på denne problematik. Eller
også sad de som passagerer i en bus, styrets af en egenrådig chauffør, som ingen
turde fortælle, at man var på vej ud over skrænten.
Disse omstændigheder lægges pt. for dagen i “Minkkommissionen”, hvor en
landsdommer, en advokat og en professor prøver at rede trådene ud. Man udtaler
sig her under strafansvar, ligesom mange af de øvrige regler fra en domstolsbehandling også finder anvendelse.
Det betyder bl.a. at kommissionen kan anmode om at få fremlagt dokumenter,
herunder f.eks. sms’er. Da man gjorde det, tog det Statsministeriet 4 måneder at
svare, at sms’erne var blevet slettet fra alle centrale personers telefoner.
Jeg skal ikke gå i detaljer med de vanvittige forklaringer, der - hen ad vejen - hives ud af ministrene. Umiddelbart skulle jeg mene, at sletning af sms’er hørte
hjemme hos narkosmuglere og utro ægtefolk, men nu melder åbenbart også ansatte i Statsministeriet sig i gruppen.

Når kommissionen omkring maj 2022 fremkommer med sin samlede rapport, bliver det afgørende, om regeringen vidste eller burde vide, at der manglede lovhjemmel. Det kan medføre, at Folketinget rejser en rigsretssag mod en eller flere
ministre.
Som mandaterne ligger, vil det imidlertid fordre, at De Radikale stemmer for en
sag. Og mon ikke modet svigter her…

En turbulent tid
Så blev kommunal- og regionsrådsvalg overstået.
Men mange spændende begivenheder venter i den kommende måned:
Hvad siger Statsministeren under afhøringen for Minkkommissionen den 9.12. kl.
10? Dømmes eller frifindes Inger Støjberg, når dommen i Rigsretten falder den
13.12. kl. 13? Og hvornår begynder Lars Løkke at røre på sig? Vi mangler stadig
at se ”Moderaternes” program. Hvor længe vil S lide i meningsmålingerne over
mink-sagen? Ingen tvivl om, at denne sag har udskudt næste folketingsvalg, der
skal afholdes inden grundlovsdag 2023.
Mens vi venter på et blåt flertal, bliver det jo også spændende at se sammenholdet i denne blok. Et blåt flertal forventes at bestå af V, K, DF, LA, NB, Moderaterne
og evt. Kristendemokraterne. Det bliver nok ikke helt nemt med 7 – trods alt –
forskellige partier.

Kommunalvalg
Jeg skal ikke gentage alle valgresultaterne her. For Venstres vedkommende var
der op- og nedture rundt omkring på landkortet. Generelt mistede vi 1,9 % og det
var da i den grad nådigt sluppet, når man i øvrigt tager de landspolitiske meningsmålinger i betragtning.

Mink og sms blev kostbare for socialdemokraterne, om end Aalborgs borgmester
(til min skuffelse) tildelte en del af sit nederlag til Egholm-forbindelsen. Det er lidt
”træls”, hvis den 3. limfjordsforbindelse skal inddrages i valgnederlaget. De socialdemokratiske borgmestre i Aarhus, Odense og København fik som bekendt en
nøjagtig tilsvarende begmand – og de er da mig bekendt ikke involveret i løsningen af de nordjyske trafikproblemer.
En befrielse er det dog at konstatere, at uanset resultaterne, borgmestervalgene
og konstitueringerne, så er der i langt de fleste kommuner et udbredt ønske om
at samarbejde om de lokale løsninger – Christiansborg-fnidderen er kun undtagelsesvis nået over Valby Bakke.

Regionsrådet
Stort tillykke til Mads Duedahl med titlen som ny regionsrådsformand. Hans første
og største opgave bliver helt givet at få styr på økonomien i det nye sygehusbyggeri. God fornøjelse! Indtil videre ser det ud til at følge den helt stringente linje
for offentligt byggeri: fejl og budgetoverskridelser. Blot håber jeg ikke, at de vanvittige og utilgivelige budgetoverskridelser går ud over patienternes behandling.
Regionsrådets suverænt vigtigste opgave (ca. 95 % af budgettet) er drift af vort
sundhedsvæsen, herunder hospitalerne.
Men en underlig sammenligning har strejfet mig:
A.P. Møller/Maersk har en omsætning på 264 milliarder på utrolig mange forskellige aktiviteter over hele verden. Bestyrelse: 10 personer.
Lego har en omsætning 48 milliarder på produktion og salg over hele verden. Bestyrelse: 7 personer.
Region Nordjylland: Omsætning 14 milliarder, stort set alene på drift af et sundhedsvæsen i Nordjylland. ”Bestyrelse” (regionsråd): 41 personer.
Mon ikke vi kunne overveje en opbygning, der var bare en anelse mere simpel?

Bertels julesang 2021
Bertel Haarder er det folketingsmedlem, der har siddet længst tid i folketinget.
Faktisk kan han takke nordjyderne for sin første entre på Christiansborg, idet han
i 1975 blev indvalgt for Venstre i Nordjyllands Amtskreds samtidig med, at han
underviste som adjunkt på Aalborg Seminarium.
Bertel har skrevet et hav af bøger og artikler, men er på Christiansborg også kendt
for at være forfatter til årets julesang.
Med forfatterens tilladelse – og med stor tak – er version 2021 vedhæftet og kan
se her

Ridder Henriksen
10 år i Folketinget kan som nævnt i det seneste nyhedsbrev betyde, at man kommer i betragtning til en medalje.
Og nu er det ganske vist: Hendes Majestæt Dronningen har udnævnt mig til Ridder af Dannebrogordenen!
Det er jeg stolt og ærbødig over, og jeg glæder mig derfor til at takke Majestæten
ved en kommende audiens.

Med venlig hilsen
Preben Bang Henriksen

