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MF og trafikordfører for Venstre 

Reglerne om bidrag skal holdes! 

Det har næppe forbigået opmærksomheden hos ret mange af avisens læsere, at jeg i fredags 

kom ud i en kraftig mediestorm vedr. frivillige valgbidrag. Baggrunden for stormen er Berlingske 

Tidendes omtale af det frivillige valgbidrag på godt 200.000 kr., som min valgkreds, Viborg 

Østkredsen, modtog fra Viborgegnens Liberale Erhvervslaug i forbindelse med folketingsvalget i 

2011. Ved en dybt beklagelig, men utilsigtet procedurefejl blev der ikke af min valgkreds 

efterfølgende indsendt indberetningsblanket til myndighederne vedr. bidraget. I kølvandet på 

den massive medieomtale vil jeg gerne fastslå følgende for at forebygge misforståelser og 

myter: 1) Jeg påtager mig ansvaret for den opståede fejl. Men som min højt respekterede 

kredsformand, Vagn Aage Kjeldsen, har fastslået i den lokale presse i lørdags, så har der absolut 

ikke været noget ønske om at skjule det frivillige bidrag fra erhvervslauget. Tværtimod fremgår 

bidraget tydeligt af kredsens regnskab, der er behandlet og godkendt på kommuneforeningens 

generalforsamling. Men ved en fejl blev den krævede blanket ikke indsendt til myndighederne – 

ikke af ond vilje, men som en forglemmelse. Det her handler altså ikke om at spille med 

fordækte kort, men om en menneskelig fejl. 2) Det har været fremstillet som om, at det 

pågældende bidrag på 200.000 kr. stammer fra én eller få store bidragydere. Det er ganske 

forkert. Tværtimod kommer broderparten af beløbet fra årlige kontingentindbetalinger i 

størrelsesordenen 200 kr. og 1000 kr. fra laugets ca. 200 medlemmer over 3-4 år. Dertil kommer 

et antal kærkomne frivillige bidrag i forbindelse med selve valgkampen. Jeg er stolt over, at så 

mange frivilligt vil indgå i et netværk, der vil støtte mit genvalg som erhvervsvenligt 

folketingsmedlem med fokus på danske arbejdspladser lokalt og på landsplan efter devisen 

mange bække små. 3) Jeg vil også rette den misforståelse, at pengene skulle være gået til min 

egen lomme uden at der er betalt skat. Jeg har ikke modtaget en krone af bidraget, der via 

kredsen er gået ubeskåret til at gennemføre synlige aktiviteter i valgkampen. Tak for 

opbakningen, der gjorde det muligt nogenlunde at matche slagkraftige røde valgkampagner, der 

er finansieret af frivillige bidrag fra fx fagforeninger. 4) Jeg vil også totalt afvise påstande om, 

at valgbidrag kan købe os politikere til at have bestemte holdninger. Man kan selvsagt ikke købe 

en motorvej for et valgbidrag. Jeg lægger ikke skjul på, at jeg kæmper for et mildere 

erhvervsklima og et bedre vejnet. Det er meget kærkomment når nogen helt frivilligt vil bakke 

mig op i denne kamp. 5) Jeg hilser det velkommen, at Midt- og Vestjyllands Politi kigger på hele 

sagen på baggrund af en anmeldelse. Så kan det komme frem i lyset, at der absolut ikke er sket 

et forsætligt brud på reglerne, men en menneskelig fejl. Afslutningsvis kan jeg oplyse, at der på 

alle niveauer i Venstre er sat kraftigt fokus på de gældende regler og procedurer, så denne 

utilsigtede fejl ikke gentager sig. Der er intet fordækt i frivillige valgbidrag. Tværtimod er de en 

naturlig del af et demokrati og i tråd med foreningsfriheden. Men reglerne skal naturligvis 

overholdes til punkt og prikke! 

 


