Festlig start på nyt folketingsår
Det var en sand festdag, da Folketinget, vanen tro, åbnede den
første tirsdag i oktober. Som
præsidiemedlem, havde jeg
æren, af at modtage H.M Dronning Margrethe og resten af den
kongelige familie. Herefter fulgte
jeg H.K.H Kronprinsesse Mary op i
kongelogen. Det var en stor ære
og fornøjelse.
Statsministeren holdt en fantastisk god og veloplagt åbningstale. Her lagde statsministeren vægt på, at vi skal overdrage Danmark til de næste generationer i bedre tilstand, end vi selv overtog den. Danmark skal være
stærkere, rigere og tryggere!
Den første tirsdag i oktober markerer et nyt folketingsår, og folketingsåret 2016/2017 påregnes
vi at behandle 182 lovforslag, 5 beslutningsforslag og 15 redegørelser. Dertil kommer eventuelle
lovforslag affødt af den kommende politiske aftale, på baggrund af regeringens 2025 helhedsplan.

Der er nok at tage fat på, og vi kommer i hvert fald ikke til at kede os. Jeg glæder mig til et
spændende nyt folketingsår som Præsidiemedlem og Venstres transportordfører.

Et stærkere, rigere og tryggere Danmark
Det var en festdag for det danske folkestyre, da vi i tirsdag markerede åbningen af et nyt folketingsår. Folketingssalen var særligt udsmykket i dagens anledning med et stort Dannebrogsflag
bag formandsstolen – det bedst tænkelige symbol på vores folkestyre og dejlige land. Statsministeren holdt en fantastisk visionær og veloplagt åbningstale, hvor han også viste stor menneskelighed ved at tage afsæt i hans egen familiehistorie flere gange i talen. Bedre liv for de kommende generationer, større håb og opfyldte drømme skal danne overordnet ramme for de kommende forhandlinger.
Som regeringsbærende parti har Venstre et ansvar for at sikre Danmarks fremtid bedst muligt. Vi
skal sikre vækst, og skabe flere arbejdspladser i fremtiden. Så vi har penge til fremtidens kernevelfærd. Og vi skal passe på Danmark og sikre øget tryghed i en tid med trusler omkring os.
Dette kommer vi til med regeringens 2025-helhedsplan. Vi har fremlagt en ambitiøs plan, hvor vi
finansierer vores visioner og mål – og gør Danmark 65 mia. kr. rigere. Og vi afsætter hele 27 mia.
kr. til bedre infrastruktur frem mod 2025. Og der ikke blot tale om ufinansierede luftkasteller a

la Togfondens timemodel. Nu gælder det konstruktive forhandlinger med andre partier i de kommende uger. Venstre stikker ikke hovedet i busken. Vi ser frem til næste generation – ikke kun
til næste valg.

Venstre-møde i Hedensted
I starten af oktober lagde jeg vejen forbi Hedensted Sognegård,
hvor jeg havde fornøjelsen af at deltage i et velbesøgt og aktivt
Venstre møde. Her fortalte jeg de 75 deltagere om helhedsplanen for fremtidssikringen af Den Jyske transportkorridor. Troels
Lund Poulsen, erhvervs- og vækstminister fortalte om regeringens 2025 helhedsplan.

Folketingets åbningsdebat med Pihlen i formandsstolen
Traditionens tro var der åbningsdebat i Folketingssalen i
samme uge som Folketinget åbnede. Der blev krydset
klinger i mange timer, og maratondebatten i år varede i
præcis 14 timer og 8 minutter.
Sidst på eftermiddagen havde jeg selv vagt i formandsstolen, og skulle holde styr på gemytterne.
Værdighed, ordentligt sprogbrug og gensidig respekt
skal altid præge debatten i salen.

Dannebrog i folketingssalen
I forbindelse med den festlige åbning af et nyt
folketingsår den første tirsdag i oktober kom
der meget stort fokus på udsmykningen af folketingssalen. Præsidiet havde forud for åbningen besluttet, at væggen bag formandsstolen
på dagen skulle prydes af et stort Dannebrogsflag. Det gav anledning til en del debat i medierne. Glædeligvis mener langt de fleste, ligesom jeg, at verdens ældste og flotteste flag er
et samlende symbol for det danske folk og et
fornemt symbol for det danske folkestyre – og
derfor fortjener en plads bag Folketingets talerstol. Og flot så det ud under Folketingets åbning. Nu skal vi i forbindelse med en opdatering
og renovering af Folketingssalen snart beslutte
os for en varig løsning. Her skal vi sørge for, at
Dannebrog får en fast og varig placering ved formandsstolen og talerstolen. Ganske som langt de
fleste andre parlamenter i verden har det med deres nationalflag. Konkret har jeg foreslået, at
det kunne ske i form af en stor flot dannebrogsfane på stang, der kan stå på skrå i en holder. Afslutningsvis vil jeg undre mig over, at Dannebrog i mange år har været fraværende i folketingssalen. Det skal vi lave om på.

Bustur med 55 gæve jyder
Det blev atter igen tid til en bustur fra
Jylland til Christiansborg med Sørens
Rejser. Jeg havde 55 morgenfriske midtjyder med mig i bussen, hvor jeg på vej
til København berettede om mit arbejde
i Folketinget. Det gode ved sådanne
busture er, at folk ikke kan stikke af,
imens man taler. Alle midtjydernes interessante spørgsmål om Venstres arbejdede gav mig dog en vished om, at

de var underholdt undervejs. Vi spiste en herlig frokost i Snapstinget inden rundvisningen i folkestyrets højborg.

Mette F. sender regningen på 26.000 kr. direkte ind til børneværelset
Danskerne lever glædeligvis betydeligt længere end tidligere. Ja faktisk har levetiden generelt
ændret sig positivt ud over den forventede udvikling. Derfor kan nogle ældre årgange se frem til
flere år på pension end andre. Det vil medføre betydelige offentlige underskud i fremtiden, når
færre personer er i arbejde, mens antallet af ældre uden for arbejdsmarkedet stiger. Og det efterlader en stor regning hos fremtidens generationer.
I Venstre synes ikke, det er rimeligt, at børn skal betale en stor regning for, at deres forældre
kan være flere år på folkepension, end de selv kommer til. I helhedsplanen foreslår vi derfor et
mere robust pensionssystem, hvor tilbagetrækningsalderen justeres med et ½ år fra 2025. Derved sikres det, at intentionerne fra det brede velfærdsforlig i 2006 realiseres. Regeringens initiativer på pensions- og efterlønsområdet i helhedsplanen betyder, at den samlede gæld bliver hele
163 mia. kr. mindre i 2050. Det svarer til en lavere gæld på ca. 26.000 kr. pr. dansker. Vores
forslag vil dermed også fremtidssikres dansk økonomi.
Socialdemokratiet var selv med i velfærdsforliget fra 2006. Alligevel afviser de nu blankt at indfri dets målsætninger ved at fremrykke tilbagetrækningsalderen en smule til gavn for fremtidens
generationer. Og hvad værre er: S præsenterer ikke selv nogen alternativ plan for, hvordan udfordringen så skal løses. S ser altså passivt til, mens den demografiske udvikling mindsker fremtidige generationers muligheder, rigdom og tryghed. Med afvisningen af vores initiativer accepterer Mette Frederiksen at sende en ekstra regning på 26.000 kr. pr. dansker direkte ind til børneværelset. Det er både urimeligt og uansvarligt.
Venstre ønsker i stedet at aflevere et trygt Danmark til vores børn og børnebørn med mindst lige
så mange muligheder, som vi selv har haft. Derfor handler vi nu og skaffer penge til fremtidens
velfærd!

2 x Astrid på Borgen
I oktober havde jeg fornøjelsen at have to engagerede
9. klasses elever, fra Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup,
i erhvervspraktik. De to piger fra det sønderjyske stiftede bekendtskab med de politiske processer inde bag
Christiansborgs mure, hvor de blandt andet deltog i
møder, samråd og observerede den politiske debat i
salen. Astrid Karen Lyngholm Johansen og Astrid Herløv Vilhelmsen skal have et stort tak for deres engagement i løbet af hele ugen.

Langt fra Borgen
Den 13. oktober deltog jeg i DR1 programmet ’Langt fra Borgen’. Jeg var i selskab
med min røde transportordfører kollega
Henning Hyllested, hvor jeg skulle prøve
kræfter i jobbet som togaspirant for DSB.
Det var en yderst lærerig og hyggelig tur i
godt selskab.
Foruden jobbet som togfører, fik vi også
mulighed for at quizze og diskutere jernbanen. Her vil Enhedslisten bruge milliarder
af kroner på at forbedre jernbanetrafikken, mens Venstre mener, at det er på tide at prioritere
vejene. Hvis i ikke fik set programmet, kan i gense, hvordan min makker og jeg klarede jobbet
som togfører: https://www.dr.dk/tv/se/langt-fra-borgen/langt-fra-borgen-13

Efterårsferie i Gambia
Vi politikere holder sjældent fri, men når vi gør, så sørger vi
for at få alle batterier ladet op. Det må man sige, at jeg
gjorde i efterårsferien. Her var jeg taget til Gambia med min
kone Annemette. Det var 8 fantastisk dejlige, afslappende, interessante og solrige i dage.

SU-system i verdensklasse
Forleden strejkede og demonstrerede gymnasielever rundt omkring i Danmark, herunder i Viborg, for at vise deres utilfredshed med regeringens omlægning af SU-systemet. Det glæder mig,
at unge deltager i den offentlige debat og viser politisk interesse. Når det så er sagt, mener jeg,
at der er brug for at skabe et mere nuanceret billede af SU-systemet – inden de unge unødigt viser deres utilfredshed.
De danske studerende har glædeligvis rigtig gode rammer. Det vil de også have fremover. I helhedsplanen, vil Venstre reducere SU-stipendiet med 20 pct. og ikke 50 pct., som nogle ellers
hævder. Fremadrettet vil Danmark stadig have det absolut mest generøse SU system i verden.
Når vi siger, at der fortsat vil være fri og lige adgang til uddannelser, så mener vi det. Påstanden
om, at omlægningen vil ramme undervisningsmaterialer, lærere og studerende, er helt komplet
forkert. Med helhedsplanen bliver fordelingen af SU-lån og SU-stipendium 50-50, samtidig med at
vi kan investere 8 mia. kr. til bedre uddannelser. I dag bliver der brugt lige mange penge på SU
og kvaliteten i uddannelserne, her vil vi gerne have en bedre balance. Kvaliteten i uddannelserne skal være endnu højere. Vi tror i Venstre på Danmarks unge som et afgørende råstof i vores land. Og vi tror på at bedre uddannelser giver et stærkere kort. Derfor synes vi, at der skal
investeres mere i de unge og uddannelser i Danmark. Men det kræver mod til at prioritere i Folketinget.

Det er dejligt at læse, at de unge engagerer sig i den politiske dagsorden. Men de skal vide, at vi
politikere ikke er interesseret i at drive samfundet i en dårligere retning. Tværtimod er vi optaget af at sikre en fremtid for de kommende generationer. Derfor holder vi fast i gode uddannelser og vil fortsat have et SU system i verdensklasse.

Kjellerup skole på Borgen
Sidst i oktober havde jeg besøg af en 9. klasse på Borgen. De
engagerede og energiske elever var fra Kjellerup skole i
Midtjylland, og var på tur til København. Jeg var meget imponeret over 9. klassen, der som nogle af de få, kunne fortælle, at Grundlovsdag er d. 5 juni. Det er ikke hver gang,
at det sker på mine rundvisninger, så stor ros til Kjellerup
skole.

Gæstelærer på Asmildkloster Landbrugsskole
Sidste dag i oktober havde jeg fået fornøjelsen og æren, af at være dagens gæstelærer i samfundsfag på Asmildkloster Landbrugsskole. De omkring 100 engagerede
elever havde mange gode og relevante
spørgsmål til den aktuelle politiske situation, 2025- helhedsplanen, og naturligvis
regeringens landbrugspolitik samt målet
om Danmark i bedre balance. Jeg ønsker
dem alle held og lykke med deres uddannelse – der er brug for netop jeres erhverv
i fremtiden.

Her kan du se en oversigt over en række af mine kommende aktiviteter:
Dato
TIR 1 NOV
ONS 2 NOV
TOR 3 NOV

Aktivitet
Besøg på Tangeværket sammen med V-borgmesterkandidat Ulrik Wilbek
Møder på Borgen og besøg af det tyske transportudvalg
Besøg hos Gudenådalens Friskole i Bjerring og hos Viborg Gymnasium
med Minister for Børn, undervisning og ligestilling
MAN 7 NOV
Virksomhedsbesøg i Viborg. Debat på TV MIDT VEST i Holstebro
TIR 8 NOV
Møder på Borgen og i Transportministeriet
TIR 9 NOV
Møde i Præsidiet
MAN 14 NOV Møder i Jylland
TIR 15 NOV Møder og rundvisning på Borgen for kontorelever fra Viborg Kommune
16-18 NOV
Møde på Christiansborg
19-20 NOV
Venstres landsmøde i Herning
MAN 21 NOV Kontaktmøde med Viborgs borgmester
22-23 NOV
Møder på Christiansborg
TOR 24 NOV Ledsage Kulturministeren under hans besøg i Viborg Kommune
FRE 25 NOV Virksomhedsbesøg i Midtjylland
LØR 26 NOV Agere julemand i Ans. Julesammenkomst i Odense
MAN 28 NOV Erhvervspolitisk seminar i Nyborg
29-30 NOV
Møder på Christiansborg
TOR 01 DEC Kristian Pihl kan fejre 10 års jubilæum som Venstres transportordfører
FRE 02 DEC Besøg hos Danmarks Jernbanemuseum i Odense

