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Så kom den: Kuverten fra Hofmarskallatet
Nok havde vi fået et ”forvarsel”, men nu kom indbydelsen: Hendes Majestæt Dronningen indbyder undertegnede med ægtefælle (og måske 300 andre) til ”aftensel-

skab” onsdag den 24. oktober på Christiansborg Slot, Riddersalen – der hvor gobelinerne hænger.
Påklædning er Kjole og Hvidt/Lang kjole/Nationaldragt med dekorationer. Jeg har
valgt den første kategori og må nu have pudset Vagn Larsens gamle model af –
muligvis med en diskret lille kile. Det er blevet moderne.
Dronningen indbyder traditionelt folketingsmedlemmerne til fest en gang i hver
valgperiode (4 år). Majestæten, der sikkert har gjort sig mange erfaringer, angiver
diskret på invitationen, at ”selskabet påregnes afsluttet omkring midnat ”. Det er
klogt, for rigtig mange af mine kollegaer har en tendens til at blive hængende, når
det nu er gratis.

Folketingsvalget
I mit seneste nyhedsbrev gættede jeg på, at valget blev afholdt inden årets udløb,
dels pga. regeringens gode resultater, dels mange nye tiltag på væsentlige områder og – ikke mindst – det kaos, som p.t. eksisterer i rød blok.
Jeg skal medgive, at det er svært at spå – især om fremtiden. Således har jeg da
også kunnet konstatere, at Hans Engell over et par sider i Ekstra Bladet erklærer,
at jeg intet ved om valgdatoen. Det er en for den avis bemærkelsesværdig sand
konklusion.
Det viser sig nemlig, at Engell har en langt mere videnskabelig tilgang til spørgsmålet end mig. Hans konklusion er, at valget først kommer til næste år. Begrundelsen ligger dog lidt udenfor min fantasi: Engell kan nemlig se, at Løkke ikke er i
sin kampvægt, og at han normalt taber sig 5 kg op til en valgkamp.
”Point taken” – den havde jeg ikke lige set. Men Løkke skal huske, at sidste potentielle valgdag er 17.6.19 – hverken kuren eller valget kan udskydes længere.

DR
Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået et medieforlig, der bl.a. indebærer
store besparelser i DR.
Disse besparelser har DRs ledelse nu udmøntet i en omfattende spareplan, som
Socialdemokratiets medieordfører meget naturligt har været ude og kommentere.

”Man begrænser nyhedsformidlingen og afskaffer to TV-aviser ”, hedder det i
kommentaren, der - helt i overensstemmelse med det sædvanlige socialdemokratiske saglighedsprincip – behørigt undlader at nævne, at det drejer sig om de to
små ”TV-aviser” 17.50 og 19.55, hvis nogen overhovedet kender til eksistensen
heraf.

For mit eget vedkommende kan jeg konstatere, at man nu bl.a. får en tiltrængt
udskiftning af bestyrelsen herunder bestyrelsesformanden, der har været kendetegnet ved larmende tavshed hver gang en skandalesag opstod – og det har ikke
været sjældent.
Samtidig må jeg undres over, at direktøren ikke deltager i sparerunden, men fortsat oppebærer en løn (3,6 mio.), der ligger på det dobbelte af statsministerens.

Journalister på Christiansborg
Når Folketinget åbner den 2. oktober, vil antallet af journalister, der har deres faste gang på Christiansborg, være skåret ned fra 200 til 160.
Årsagen hertil skal bl.a. iht. journalist-gruppens talskvinde findes i det faktum, at
mange journalister kun benyttede deres adgangskort for at deltage i den årlige
fest! Det er da en begrundelse, der er til at forstå.
Langt de fleste dagblade, TV-kanaler mv. har faste redaktioner på Christiansborg
med faste udstationerede journalister.

Finansloven
Regeringen har fremlagt sit specificerede finanslovsforslag for statens udgifter i
2019. Det er vi i gang med at forhandle med de andre partier. Forslaget er på
3514 sider og indeholder tal for alle forventede udgifter – sandsynligvis et par
millioner tal, alt sammen ned i mindste detalje.
Så må man trods alt rose socialdemokraterne for at fremlægge et langt mere
overskueligt forslag1. Det indeholder 12 sider og i alt 19 tal.
19 forskellige tal er mange – det skal medgives - men det skal dog tages i betragtning, at 12 af de 19 tal er sidetal.
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Socialdemokratiets prioriteringer til finanslovsforhandlingerne for 2019

Specielt her i Nordjylland, hvor Socialdemokratiets formand opstiller, har det selvfølgelig interesse at vide, hvor mange kroner, der er sat af til infrastruktur. Men
her kommer nordjyderne desværre også til at lede forgæves, idet der hverken på
finanslovsforslaget eller i Socialdemokratiets 2025-plan er afsat midler til vejprojekter, eksempelvis den 3. Limfjordsforbindelse.
Til orientering har regeringen afsat 19,5. mia. til brug indtil 2025. Beløbet er
endnu ikke øremærket, og vi gør alt, hvad vi kan for at få så stor en del af ”kagen”
øremærket til den 3. Limfjordsforbindelse.

Straffen for grov vold og mishandling
Jeg har i disse spalter med mellemrum understreget min utilfredshed med straffen
for grov vold og mishandling. Hvor vi har en straframme på 6 års fængsel (9 år,
hvis man tidligere er dømt for vold), så ser vi desværre, at domstolene slet ikke
udnytter straframmen.
Selv i de mest grove tilfælde, afklipning af ører, fingre etc. udmåles der straffe,
der ligger på 20-30 % af den mulige straf (straframmen). Resten reserveres til de
grovere tilfælde (!), siger dommerne. Det virker på mig helt uforståeligt.
Ved byretten i Sønderborg blev 4 mænd eksempelvis sidste år dømt for at have
fanget en 5. person, og med medbragt kniv og gummihandsker forsøgte de at
amputere vedkommendes penis. Det lykkedes delvist med det resultat, at offeret
skal gå med ble resten af livet og herudover har kolossale problemer af fysisk og
psykisk karakter, som jeg ikke vil beskrive her. Ugerningen indbragte 2 års fængsel til den, der udførte gerningen (prøveløsladelse efter 12-16 måneder). Offeret
fik i princippet ”livsvarigt”.
Sagen er anket til Vestre Landsret, hvor den skal behandles i næste uge. Jeg følger
selvfølgelig ankesagen nøje.
Der er under alle omstændigheder ingen tvivl om, at straffesystemet i Danmark er
kommet helt ud af trit med befolkningens retsopfattelse og trænger til en omfattende revision. Det tager jeg fat på.

Godt nordjysk samarbejde
Gennem mange år med såvel røde som blå regeringer har der desværre udviklet
sig en højst mærkværdig indkøbspolitik i Forsvaret.
Resultatet af denne politik er, at en meget stor del af Forsvarets arbejde placeres
hos udenlandske leverandører til stor skade for bl.a. nordjyske værfter.
I et tæt og godt samarbejde med min socialdemokratiske kollega Bjarne Laustsen
ser det nu ud til, at vi har fået de mest vanvittige licitationsvilkår pillet ud af de
udbud, der typisk anvendes af FMI (Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse).
Det gælder eksempelvis det forhold, at man ikke som i andre lande anvender EU’s
regler til at holde militært arbejde hjemme i udbudslandet, men i stedet udbyder
det overalt i Europa.
Herudover har man eksempelvis i samarbejde med Kammeradvokaten selvopfundet flere “erfaringskrav” således, at eksempelvis danske virksomheder udelukkes,
hvis de for 6 år siden leverede et tilsvarende produkt fejlfrit til Forsvaret. De skal
nemlig have leveret inden for de sidste 5 år! Derfor er de udelukket!
Kammeradvokaten får knap en million kr. om ugen (ja, det stod der!) for at bistå
de 920 ansatte, der trods antallet åbenbart ikke selv har den fornødne ekspertise.
Meget tyder nu på, at vi får de værste hindringer og restriktioner ud af udbudsvilkårene.
Øvelsen har så i øvrigt vist, at et samarbejde på tværs af partierne (V+S) vægter
tungt overfor embedsmænd og sagsbehandlere.
PS: Hvis nogen har lyst til at byde på leveringen af 4 antenner til en (iflg. branchesagkyndige) værdi af 1600 kr. pr. stk., så skal man skynde sig, inden ordren
smutter udenlands. Se udbudsannoncen her.
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