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Folketingets åbning
Folketinget åbner den første tirsdag i oktober. Det står i grundloven. I år var da
heller ingen undtagelse.
Slotskirken danner rammen om gudstjeneste kl. 10, medens Folketinget er omdannet til en hundegård. Der sweepes for bomber og andet stads - specielt i år,
hvor folketingssalen over sommeren er blevet grundigt renoveret. Blomsterhandleren har haft kronede dage med en fantastisk blomsterudsmykning overalt på
Christiansborg. Folketingets åbning er en festdag.
Nøjagtig kl. 12.00 træder Dronningen ind i Kongelogen. Alle rejser sig undtagen
Enhedslisten, et par forvirrede SF’ere og en enkelt radikal. Til deres ros skal dog
siges, at de straks efter lusker ind og sætter sig rimeligt diskret, så det ikke bliver
mere pinligt end højst nødvendigt.

Det medlem med længst anciennitet, Bertel Haarder, forestår herefter valget af
formand for Folketinget. Pia Kjærsgaard overtager sædet og giver ordet til statsministeren for åbningstalen - en disciplin, Løkke kan til fingerspidserne.
Intet nyt under solen.

Åbningsdebatten
To dage efter statsministerens åbningstale debatterede Folketinget talen samt andre relevante emner i regeringens politik. Det skete fra 9 morgen til 23 aften.
Debatten og debatformen er regulært tidsspilde og havde medført øjeblikkelig afskedigelse, hvis en lønmodtager havde præsteret tilsvarende uproduktiv indsats i
en privat virksomhed. Det går desværre i det væsentligste ud på at finde emner,
der kan kompromittere modstanderne mest. Ikke emner, hvor man evt. kunne
finde fælles fodslag.
Der kommer INTET konstruktivt ud af disse timer - hvilket da også i løbet af dagen stille og roligt går op for de fleste medlemmer. Langsomt tyndes der ud i Folketingssalen, og mange foretrækker at arbejde på kontorerne. Undtagen statsministeren. Da det er hans redegørelse, der formelt debatteres, er han forpligtet til
at være til stede.
Når sidste taler har været på talerstolen, og sidste svar er afviklet, stemmes der
om tillid til regeringen. Med mindre der er medlemmer, der er faldet i søvn, vinder
regeringen denne afstemning.
Sådan gik det også i år.

Til hofbal
Hvert 4. år inviterer Majestæten alle folketingsmedlemmer med ægtefæller til hofbal.
Vi har prøvet det en enkelt gang før, men både for Anna Marie og jeg var det også
denne gang en fantastisk oplevelse - nærmest hentet fra et eventyr.

Festen foregår i Riddersalen på Christiansborg Slot - der hvor gobelinerne hænger. Op ad trappen, forbi garderne og med et kort stop foran de mange pressefolk. Mit forhold til pressen har imidlertid altid været lidt anspændt og denne aften var ingen undtagelse: Pressefotograferne syntes åbenbart, at Inger Støjberg
var mere interessant, hvorefter kun een, - ja sølle een! - råbte os an for at få et
billede. Problemet er så lige, at jeg ikke fandt ud af, hvilken avis han repræsenterede. Jeg mener at have været igennem alle blade, mangler kun Østhimmerlands
Folkeblad og Vejgaard Avis, men hvis nogen ser et billede af os, så må man gerne
sige til. Tøjet har faktisk ikke været helt billigt.
Efter en velkomstdrink i Tronsalen bliver man bedt om at stille op til indtog, regeringen først og herefter folketingsmedlemmerne med ægtefæller. Problem nummer 1: Går et mandligt folketingsmedlem frem til Dronningen først, eller er det
damen først? En lakaj, der har studeret Emma Gad, kunne heldigvis give svaret: ”I

kan gøre begge dele! ”
Ved indgangen til modtagelsessalen afleveres invitationen, navnene råbes op, og
vi går frem til det kongelige håndtryk. Problem nr. 2: Hvad siger man så lige? Det
blev til et: “Deres Majestæt, tak for invitationen”. Måske alligevel ikke helt tosset
for Dronningen smilede, hvorefter man kunne gå videre og hilse på resten af kongefamilien.
Inde i Riddersalen (hvor de kongelige gobeliner pryder væggene) var der dækket
op ved runde borde. Ægtefæller sidder ikke sammen. Man venter bag sin stol
endnu en rum tid, indtil fanfaren lyder fra balkonen og Dronningen kommer ind.
En fantastisk oplevelse for en simpel nordjyde!
Kongefamilien sad spredt rundt i forsamlingen, og Dronningen havde fået udenrigsministeren til bords. Noget kunne tyde på, at hun selv havde foretaget valget
af den eksterne underholdning, idet vi både fik besøg af en operasangerinde og af
Dronningens favorit i skikkelse af selveste “Smadremanden” (sidste gang var det
“Bager Jørgen”). Smadremanden var sur - meget sur - over, at Kongeskibet ikke i
år var kommet til Otterup (!), ligesom han fandt det underligt, at festens værtsfamilie havde hængt alle gulvtæpperne op på væggen.

Klipfisk, gråand, svampetærte og “succeskage” samt dertil hørende god vin fra
Château de Cayx, Cahors 2015, glimrende serveret af frivillige fra de københavnske frimurerlaug og akkompagneret af Den Kongelige Livgardes Musikkorps. Fint
skal det være - og fint var det!
Som altid var det Bertel Haarder, der bød Dronningen op til dans. Han har højden
og kan dansetrin fra før verden gik af lave. Selv holdt jeg mig tilbage i erkendelse
af, at de to tirsdage hos fru Åse Alholdts Danseskole på Folkets Hus i Nørresundby ikke strakte til meget længere end balondansen. Og den blev der desværre ikke spillet op til. Det blev der derimod til lancieren, og jeg skal da love for,
at Majestæten her fik sin motion under særdeles højt humør.
Kl. 24 gik to fløjtespillende gardere gennem lokalerne efterfulgt af den kongelige
familie. Det var en fin diskret antydning af, at festen var slut.
Og det var den. Men vi deltager gerne næste gang.

Uden mad og drikke …
Folketingets restaurant hedder Snapstinget. Den gamle spisesal er fra 1918 og
smukt indrettet med stuklofter, søjler og karnapper. I dag er der selvbetjening og
interiøret er desværre blevet lidt high tech. Til Snapstinget hører selskabslokalerne ”Kabinetterne” og ”Restauranten”, hvor gæste-grupper ofte henvises til.
Dansk Folkeparti ses sjældent i ”Snapsen”, for her serverer Claus Meyers kantiner
ikke sovs, ligesom der er risiko for ”kødfri dag”. Og et eller andet sted, kan jeg
godt forstå DF’erne. Lad os kaste et kort blik på frokostmenuen torsdag den 23.
oktober:

Varm: Vegetar-Moussaka - aubergine - tomat - basilikum - bechamel
Suppe: Græskarsuppe - sprødt grønkål - spicy kerner
Vegetar: Bagte jordskokker - hummus - granatæble - urteolie
Den dag var altså en af de ugentlige kødfrie dage. Det er sikkert noget, Alternativet har fået indført, hvorefter vi alle skal straffes.

Personlig spiser jeg frokost i ”Brydesens Kantine” – opkaldt efter en tidligere forpagter - et mindre spisested med (rimelig sundt) Meyer-smørrebrød og beliggende på 2. sal i hovedbygningen.

Skriverier
Gennem den seneste måned er udkommet flere bøger om livet på Christiansborg.
Qvortrup har åbenbart haft god tid til (hjemme) at skrive en bog om Løkke (”For

enhver pris”). Jakob Ellemann og et par medkompaner har skrevet ”Sandheden
kort ”, og min gode ven Bertel Haarder har udgivet sine tidligere sange med dertil
hørende historier (”Bertels bedste – Sange og fortællinger fra Borgen”).
Mest ”hype” har der dog været omkring min kollega Jan E. Jørgensens bog ”En

ægte liberal”. Jan blev valgt til Folketinget i 2011 og bor på Frederiksberg, hvor
han i øvrigt tillige fungerer som Venstres eneste byrådsmedlem. Ud over at være
sympatisk er han blandt de allerdygtigste politikere i Folketinget med en fantastisk viden om alle samfundets forhold, veltalende og humoristisk.
I bogen har han valgt at udtrykke sin utilfredshed med en lang række af Venstres
beslutninger på udlændingeområdet, beslutninger, som bestemt kan diskuteres.
Problemet er bare, at han selv har stemt for hvert eneste forslag i folketingssalen. Herefter virker det på mig lidt underligt, når man så efterfølgende tager afstand fra de pågældende forslag.

Ny straffelov, tak.
For en uge siden afsagde Vestre Landsret dom i en straffesag fra Sønderborg.
4 mænd fanger en sagesløs mand efter forudgående overvågning. De er godt forberedte og har medbragt både kniv og handsker. De går herefter i gang med det
lægerne kalder et forsøg på penis-amputering.

Det lykkes kun delvist, idet huden dog opskæres helt nede ved penisroden med
den følge, at offeret i dag er invalideret, går med ble og naturligvis har rejsningsproblemer foruden ufattelige psykiske problemer.
Den bizarre opskæring sker sammen med anden mishandling, alt mens offeret
bliver fastholdt. ”Ydmygende, krænkende, bizar vold med stor signalværdi”, lyder
dommernes beskrivelse. Med en straframme (altså mulig maximumstraf) på 9 års
fængsel for den ene person og 6 års fængsel for de andre, kunne man forvente, at
denne voldsomme mishandling ville åbne for straf i toppen af straframmen.
Men sådan gik det ikke. Helt i overensstemmelse med udviklingen i retspraksis
ender man med straffe til de 4 mænd på mellem 2 og 3 års fængsel for denne
sindssyge invalidering af et uskyldigt menneske. Alt sammen med mulighed for
prøveløsladelse. Man spørger sig selv, hvad der skal til – hvilke lemmer der skal
afklippes – for blot at nå op i den øverste halvdel af straframmen.
Som nævnt er dommen desværre helt i overensstemmelse med retspraksis. Det er
så vor opgave på Christiansborg at lovgive, så det bliver klart, at straframmer ikke
bare er noget, man har, men noget man bruger, når volden er så grov.
Bl.a. derfor nedsætter regeringen en straffelovskommission mhp. en generel revidering af straffelovens bestemmelser, og ikke mindst den måde de udnyttes på.
Venstre ønsker i den forbindelse at få slået fast, at straframmer skal udnyttes, så
de groveste forbrydelser straffes i toppen af straf-intervallet, og de mindre forbrydelser i bunden.
Det savner vi i dag.

På mit bord
Jeg er i al beskedenhed Venstres retsordfører. Det betyder, at det er mig, der forventes at holde øje med de problemer, der er på retsområdet, gennemgå nye lovforslag og orientere folketingsgruppen herom. Herudover er jeg i sagens natur
ordfører på disse forslag, når de skal behandles i Folketinget.

Retsområdet er i år det største emne-område med 34 nye lovforslag. Hermed
overgår vi selveste skatteområdet, som ellers plejer at føre an.
Aktuelt ligger flg. forslag på mit bord:


Dobbelt straf for forbrydelser i særlige strafzoner.



Bekæmpelse af ungdomskriminalitet.



Lovliggørelse af peberspray til selvforsvar.



Gennemførelse af initiativer mod fodbolduroligheder.



Tilfældighedsfund som bevis i sager om opløsning af en forening.



Udvidelse af offentlige myndigheders adgang til at møde i retssager.



Valgret til personer under værgemål.



Forvaltning af erstatning tilkendt personer under værgemål.



Ændring af indsamlingsloven.



Registrering af oplysninger om flypassagerer (PNR).



Skærpelse af straffen for trusler og chikane mod offentligt ansatte.



Femdobling af bøderne og tredobling af erstatningerne, når pressen bringer
urigtige historier.

For hvert forslag forventes i sagens natur, at man læser forslagets lovtekst, lovforslagets bemærkninger, de høringssvar, som forskellige organisationer har indsendt, tidligere folketingsdebatter samt evt. domme og presseomtale af emnet. Til
eksempel kan nævnes, at det ovennævnte forslag vedrørende ungdomskriminalitet indeholder 63 paragraffer, 116 siders lovbemærkninger samt 202 siders høringssvar fra organisationer. Så helt arbejdsløs bliver man da ikke – i hvert fald på
denne side af valget!

Nordjysk handling
Flere nordjyske virksomheder har været udelukket fra at byde ind på opgaver til
det danske forsvar. Det gælder bl.a. vore skibsværfter, men også andre virksomheder, eksempelvis Bilcon A/S i Aalborg.
En (blandt flere) årsager til udelukkelse har bl.a. været, at virksomheden tidligere
skulle have haft erfaring fra leverance af tilsvarende produkter indenfor de seneste 5 år. Havde virksomheden derfor leveret et fejlfrit produkt til forsvarets fulde

tilfredsstillelse for 6 år siden, var man “naturligvis” udelukket fra at byde på en ny
tilsvarende opgave!!!
Adskillige andre besynderlige udbudsvilkår udelukker ofte danske virksomheder
fra at byde ind på ordrer til det danske forsvar.
Efter at min nordjyske kollega Bjarne Laustsen og jeg sammen tog problemet op
med Forsvarsministeren, er der på vor foranledning den 8. oktober afholdt et
stormøde hos Forsvarets Indkøbsstyrelse med deltagelse af Forsvarsministeren og
over 100 utilfredse leverandører, heraf flere nordjyske firmaer.
Det blev et særdeles positivt møde, der resulterede i, at forsvaret nu på væsentlige punkter reviderer deres indkøbsbestemmelser, så de mest vanvittige vilkår nu
kan forventes at udgå, og så flere danske virksomheder - herunder ikke mindst
nordjyske værfter - kan byde ind på opgaverne i fremtiden.
Et resultat af et godt tværpolitisk samarbejde.

Med venlig hilsen
Preben Bang Henriksen

