
 

 
Togfonden er læk – hvor skal pengene komme fra? 
 
For to år siden præsenterede regeringen sin Togfond som en historisk gave til dansker-
ne. Ved at give etordentligt skattesmæk på arbejdspladserne i Nordsøen ville regeringen 
finde 28½ mia. kr. til hurtigere tog mellem landets største byer – men først om ti år. 
  
I mellemtiden er olieprisen raslet ned, og dermed er Togfonden kommet i alvorlige øko-
nomiske problemer. Regeringens finansiering på 28½ mia. kr. fra olien i Nordsøen byg-
gede på en forventning om oliepriser på ca. 120 dollars i 2015 stigende til knap 150 dol-
lars i 2020. Virkeligheden er som bekendt en helt anden, og det har regeringen nu selv 
måtte erkende.  
  
Regeringen har i sin seneste prognose for oliepriserne nedskrevet olieprisen for 2015 til 
61 dollars – altså til halv pris i forhold til det, der blev lagt til grund for de 28½ mia. kr. i 
Togfonden. Økonomi- og indenrigsministeren forklarede i den forbindelse, at regeringen 
er blevet mere forsigtig med oliepriserne og fraviger "de gængse regnemetoder" for 
at undgå overraskelser.  
  
Man må altså forstå, at regeringens gamle skøn for olieprisen - som Togfonden baserede 
sig på – tilsyneladende var uforsigtige eller overoptimistiske, siden regerin-
gen har skiftet regnemetoder. 
  
Den uafhængige tænketank Kraka har beregnet, at regeringens egen nedjustering af 
oliepriserne betyder, at Togfonden er underfinansieret med op til 14,5 mia. 
kr. Regeringen skubber altså en kæmperegning i milliardklassen foran 
sig. Desværre vil regeringen ikke give danskerne svar på, hvor pengene skal komme 
fra. Skal der skæres i velfærden? Skal skatterne hæves? Det har danskerne krav på at 
vide så kort tid før et valg.  



  
Det er tragikomisk, at regeringen gør regning uden vært samtidig med, 
at Socialdemokraterne fører en kampagne med budskabet ”Der er styr på økonomien og 
vi skal videre”. Der er ikke styr på økonomien, og derfor er det på tide, 
at Socialdemokraterne skal videre. 
 

 
Operation Troværdigt Forsvar  
 

Den 9. april mindede 75 års dagen for Besættelsen os alle om betydningen af et trovær-
digt forsvar. Det samme gør Ruslands nye stormagtsadfærd med invasion i Ukraine, brud 
på internationale spilleregler og en uacceptabel trussel mod Danmark om muligheden for 
et atomangreb på danske krigsskibe, hvis vi deltager i det kollektive missilforsvar. Desu-
den ser vi en ny og voksende trussel i form af den morderiske organisation Islamisk Stat, 
der kæmper for at realisere drømmen om et gigantisk kalifat – givetvis også til Europa på 
længere sigt. Der hersker ingen tvivl om, at den brede forsvarsaftale fra 2012 var blevet 
markant anderledes, hvis vi havde forudset den dramatiske udvikling til det værre i de 
seneste par år. Dertil kommer, at en række af forudsætningerne for de store besparelser 
på forsvaret ikke har vist at holde ved et møde med virkelighedens verden. Det betyder, 
at en stor del af forsvarets personel dagligt oplever manglende sammenhæng mellem 
mål og midler.  
 
Den aktuelle situation for Forsvaret er, at der er opretholdt en vis bredde, idet kapaci-
teterne er optimeret til internationale indsættelser. Det har ført til flotte resultater og 
de danske soldaters fornemme indsats har aftvunget dyb respekt blandt vore allierede. 
Det betyder omvendt, at vi mangler kapaciteter til mere intensive operationer, herunder 
artilleri, kampvogne, luftværn, ubåde og kampfly. Når det gælder forsvarets dybde og 
udholdenhed, så er mobiliseringsstyrken reduceret til det laveste niveau siden 2. Ver-
denskrig. Fx er Hærens kortvarslede mulighed for indsats uden for landets grænser be-
grænset til en bataljons værdi (ca. 600 mand), og indsatsen kan umiddelbart ikke stræk-
kes til mere end tre rotationer, dvs. 1½ års indsats. Det er bekymrende.  
 
På denne baggrund er tiden inde til at give forsvarsaftalen et snarligt servicetjek. Her-
under skal det afdækkes, hvilke forudsætninger, der ikke holdt til sammenstødet med 
virkeligheden. Der er givetvis behov for justeringer – også med hensyn til økonomien. 
Desuden bør vi revurdere truslen og de aktuelle udfordringer i dansk sikkerhedspolitik 
med henblik på den næste forsvarsaftale. Herunder skal vi fokusere på Danmarks rolle 
som troværdigt medlem af forsvarsalliancen NATO, der er højst relevant i lyset af Putins 
fremfærd. Historien har vist os, hvad der kan ske med frie, demokratiske lande, hvis 
høster en falsk fredsdividende og ikke sørger for et troværdigt forsvar med robuste ka-
paciteter. Et svagt forsvar frister aggressorer. Den historie må ikke gentage sig. Lad os 
iværksætte ”Operation Troværdigt Forsvar”, så vi også i fremtiden kan leve i fred og 
frihed. 
 

  



Besøg hos VU Viborg 

Den 9. april stod den på kampagneplanlægning hos VU i Viborg. Kampgejsten er høj hos 
de unge liberale løver. Helle & CO kan bare komme an. 

 

Jeg orienterede bl.a. VUerne i Viborg om Venstres visionære helhedsplan for fremtids-
sikring af "Den Jyske Transportkorridor". Det handler om bedre veje til vækst og jobska-
belse. 

  



Åbning af ”Pihls liberale Hærvejscafé” 
 

Onsdag den 15. april kiggede mere end 70 interesserede i løbet af eftermiddagen forbi 
"Pihls Liberale Hærvejscafé” i St. Sct. Hans Gade, Viborg. Gæsterne blev budt på et 
stykke "Hærvejsmotorvejskage" til eftermiddagskaffen og fik en orientering om caféens 
funktion som Venstres lokale hovedkvarter for undertegnede i den kommende valgkamp. 
 
 
Desuden lancerede jeg en ny funktion på min hjemmeside, hvor borgere og virksomheder 
kan indberette en overflødig eller tåbelig regel. Det sker i sammenhæng med mit valg-
slogan "Færre regler. Mere frihed under ansvar". Desuden blev der givet startskud til en 
valgkonkurrence, hvor man kan vinde en fin Viborg-præmie ved at gætte på mit person-
lige stemmetal ved næste valg - sidste gang blev der sat 9.488 krydser ud for mit navn 
på stemmesedlen.  
 
Endelig takkede jeg de mange frivillige, herunder medlemmer af Venstres Ungdom i Vi-
borg, der vil yde en indsats i den kommende valgkamp, som garanteret bliver meget syn-
lig samt præget af liberal begejstring og godt humør.  
 
 
Blandt de mange gæster ved cafeåbningen var Venstres forsvarsordfører, Troels Lund 
Poulsen og formanden for Venstre i Viborg Kommune, Anders Jensen, der begge tog or-
det og appellerede til at bakke op om mit genvalg ved at stemme personligt. Jeg takker 
alle der kiggede forbi for en rigtig god dag.  
 
Den overflødige eller tåbelige regel kan indberettes ved at klikke her (link: 
http://kplorentzen.dk/faerre-regler/). 
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Liv i landdistrikterne  
 
Venstre ønsker et Danmark i bedre balance. Derfor vil vi understøtte den lokale udvik-
ling i landdistrikterne ved at fjerne barrierer og begrænsninger, som er bestemt fra 
Christiansborg. Nej til Københavneri. Ja til udvikling i hele landet. 
 
For mig er det hovedrystende, at Rigspolitiet er i færd med at foretage en centralisering 
af køreprøverne, så det fremover udelukkende vil være muligt at tage teoriprøven 21 
steder i landet. Til sammenligning kan jeg oplyse, at man i dag kan tage teoriprøven ca. 
50 steder i landet. Denne centralisering er Venstre imod. Vi vil sikre den geografisk bre-
de mulighed for at aflægge teoriprøve, og det kan eksempelvis ske ved, at kommunerne 
overtager opgaven, eller ved at der sikres en mobil løsning. Lad os ikke gøre forskel på 
køreskoleeleverne alt efter, hvilket område de har bosat sig i. I landdistrikterne bør man 
også kunne aflægge køreprøve uden en alt for stor afstand mellem det område, hvor 
køreundervisningen har fundet sted, og det sted hvor køreprøven skal aflægges. Landdi-
strikterne skal sikres samme forudsætninger som de større byer. 
 
Det er også vigtigt, at kommunerne sikres mere frihed til at understøtte lokale udvik-
lings- og vækstmuligheder. De borgernære kommuner kender nemlig de lokale behov og 
løsninger bedst. Derfor skal flest mulige beslutninger ikke træffes på brostenene i Kø-
benhavn. Venstre foreslår en liberalisering af planloven, så kommunerne hurtigt kan give 
tilladelse til flere vækst- og jobskabende initiativer. Borgerne og virksomhederne bliver 
ofte begrænset af et automatsvar ”Nej”, når der søges om tilladelse til udbygning af 
campingpladser, plantning af æbletræer og nyttiggørelse af nedlagte landbrugsejen-
domme. Det skal være fortid. Vi bør i stedet skabe de bedste forudsætninger for, at li-
vet i landdistrikterne kan blomstre. Til gavn for hele Danmark.  

 

 

Transportpolitisk debat  

Fra den 18.-19. april deltog jeg 
i ITD’s (ITD = vognmandsorgani-
sationen International Trans-
port Danmark) årsmøde på det 
idyllisk beliggende Hotel Mun-
kebjerg ved Vejle Fjord, hvor vi 
fik en vigtig debat om fremti-
dens transport. 

Mit budskab er klart: Vi skal 
lave en "Transportvision 2025" 
med tilhørende klare mål og 
handlingsplan. Danske vogn-
mænd skal vinde EM i effektiv 
og sikker transport - hjemme 
som ude - senest i 2025.  

Tak for en god debat. 



Familiemesse i Bjerringbro  
 

Den 19. april deltog jeg sammen med brave lokale venstrefolk og VU’ere i familiemessen 
i Bjerringbro, hvor jeg glædede mig over at tale med mange vælgere samt politiske 
med- og modspillere. 

 

 
 

 

Audiens hos Dronningen  

Så har jeg på en dejlig og solbeskinnet forårsdag 
mandag den 20. april været i audiens hos Hendes 
Majestæt Dronningen for at takke for udnævnelsen 
til Ridder af Dannebrogordenen. Tak til alle i mit 
liv, der har støttet og inspireret mig gennem årene 
- og som derfor har stor andel i denne hæder. 

 

 

 

 

 

 

 



Udlændingepolitisk fup og fidus  
  
Socialdemokraterne har i en storstilet dyr kampagne foregøglet vælgerne, at regeringen 
har foretaget markante asylstramninger. Der er beklageligvis tale om endnu et vælger-
bedrag. Fakta er nemlig, at antallet af asylansøgere er steget hvert eneste år 
i indeværende regeringsperiode. Antallet af asylansøgere var sidste år det højeste i me-
re end 15 år, da 14.800 asylansøgere strømmede til landet i 2014. Forklaringen er sim-
pel: Regeringen har lempet udlændingepolitikken mere end 31 gange. Regeringen har 
eksempelvis valgt at hæve starthjælpen til udlændinge med 10.000 kr. pr. måned. En 
sådan politik er naturligvis rygtedes ude i verden til gavn for de kyniske menneskesmug-
lere, der tager sig godt betalt for en adgangsbillet til Danmark.  
 
På denne baggrund klinger det hult, når S fører kampagne om en stram udlændingepoli-
tik. Det er simpelthen fup og fiduser. I september 2014 bebudede regeringen, at den 
rekordhøje tilstrømning af asylansøgere krævede en asylstramning. Statsministe-
ren betegnede den nye såkaldte asylstramning som den ”største stramning i asylpolitik-
ken i 12 år”. I den tid, hvor reglerne siden har været anvendt, er kun 3,7 pro-
cent af asylansøgere blevet omfattet af de nye regler med en kortvarig midlertidig op-
holdstilladelse og familiesammenføring efter et år. Altså en forsvindende lille an-
del. Derfor har regeringen beklageligvis endnu engang bevist, at de ikke holder afgivne 
løfter. 
  
Jeg mener, at der er behov for flere reelle stramninger, så vi garderer os langt bedre 
imod asylshopping og kynisk menneskesmugling. Vi skal ikke have så attraktive regler og 
ydelser, at Danmark bliver en magnet i forhold til resten af Europa. I stedet skal vi 
fremadrettet satse mere på hjælp i flygtninges nærområdet ved en langt bedre koordi-
neret EU-indsats i forhold til nødstedte mennesker i Afrika og Mellemøsten.  
  
Min opfordring til Socialdemokraterne lyder: Stop vælgerbedraget og se virkeligheden i 
øjnene. Regeringens 31 lempelser på udlændingepolitikken har fået den logiske, men 
alvorlige konsekvens, at asylansøgere strømmer til landet.  
  
  

 

  



Trafikordførerbesøg i Odense 
 
Pihl på trafikordførerbesøg i Odense den 24. april sammen med Lars Chr. Lilleholt, Jane 
Jegind og Anker Boye. 

 

 

 

 

 

 

Dansk Taxiråds årsmøde 

Senere den 24. april deltog jeg i Dansk Taxiråds årsmøde på Hotel Munkebjerg. Tak for 

en rigtig god dialog. Jeg sætter pris på klar tale om, hvordan vognmændene oplever de-

res rammevilkår i hverdagen. Der er ingen tvivl om, at taxibranchen generelt er hårdt 

presset. Jeg lægger meget stor vægt på målet om, at der fremover skal være god taxi-

dækning og –service i både byerne og på landet. Desuden skal vi i gang med at justere 

lovgivningen, så vi sikrer rammerne for en effektiv og tryg personbefordring, fair konkur-

rence samt levner plads til nytænkning og innovation.  

 

 

  



Rundtur i landsbyen Skelhøje 

Tak til Knud Garn-Larsen, der gav mig skøn en tur i denne fine gamle Ford A og viste mig 
rundt i landsbyen Skelhøje. Her finder man en flot lille købmandsbutik, der drives og 
støttes af lokale ildsjæle. Hatten af for alle, der kæmper for liv i landdistrikterne! 

 

 

 

Liberal kampgejst i Frederiks 
 
Venstre holdt stand i Frederiks den 25. april. Jeg kan med stolthed melde om liberal 
kampgejst. Vi er klar! 
 

 

 

 

 

  



S erklærer trafikal skyttegravskrig 

  
Træt af milliarder til tomme jyske motorveje?" lyder det provokerende budskab i en ny 
massiv annonce- og videokampagne, der er iværksat af MF og fhv. justitsminister Morten 
Bødskov (S). Selvom der formentlig ligger en vis portion humor bag denne kampagne, så 
er der tale om erklæring af en gold skyttegravskrig mellem Øst- og Vestdanmark. Det 
fører intet konstruktivt med sig, at spille landsdele ud mod hinanden i et desperat og 
underlødigt forsøg på at score billige stemmer til S i omegnen af København. Speciel ik-
ke fordi vi faktisk har bevilget mere end 11 mia. kr. sjællandske motorveje siden 2009. 
Og fordi der også er et påtrængende behov for bedre veje i Jylland som afgørende for-
udsætning for vækst og jobskabelse. Gad vide, hvad Bødskovs partifæller valgt her i 
Midt- og Vestjylland mener om denne omgang københavneri og nedgørelse af vejnettet i 
Jylland? Stop den trafikale skyttegravskrig og koncentrer kræfterne om at skaffe holdbar 
finansiering til de påtrængende vejprojekter, der findes i både øst og vest efter regerin-
gens snart fire år med ensidigt fokus på investeringer i kollektiv transport.  
 

 

Energipolitisk besøg 

Mandag den 27. april besøgte jeg Stoholm Fjernvarmeværk og Skals Kraftvarmeværk 
sammen med mine MF-kollegaer Lars Christian Lilleholt (V), Karin Gaardsted (S) og An-
dreas Steenberg (RV). Mange tak til varmeværkernes bestyrelser for et interessant besøg 
i Stoholm og en god debat om rammevilkårene for varmeforsyningen i vores landdistrik-
ter. 

 



Nyt liv og mere frihed på landet 

Jeg kan med stor glæde melde, at Venstres folketingsgruppe har barslet med et slag-
kraftigt og konkret oplæg, der skal sikre nyt liv og mere frihed i vores landdistrikter – og 
dermed et Danmark i bedre balance. Blandt de vigtige tiltag er en liberalisering af den 
snærende planlov, der i tidens løb har hæmmet mange gode lokale initiativer. Fx fore-
slår vi, at kommunerne fremover skal kunne tillade erhverv i overflødiggjorte bygninger i 
landdistrikterne, ligesom grænsen for udvidelse af eksisterende virksomheder i landzo-
ner hæves fra 5 til 25 ansatte. Desuden vil vi gennemføre en række initiativer, der gør 
det mere attraktivt at bosætte sig på landet. Herunder skal byggetilladelsen gælde i 10 
år ved grunde, hvor lodsejeren selv har forestået nedrivning. Den succesfulde nedriv-
ningspulje skal videreføres, så landsbyer ikke skæmmes af faldefærdige huse. Der skal 
også være mere frihed til, at pensionister kan bruge sommerhuse til helårsbolig. Desu-
den skal laves en konkret plan for, hvordan borgere og virksomheder på landet får bedre 
adgang til lånemuligheder når huskøb eller investeringer skal finansieres. I oplægget fin-
des også en række konkrete tiltag, der vil styrke mobiliteten på landet i form af ændre-
de fartgrænser til bl.a. 90 km/t på sikre landeveje samt tidligere adgang for unge til 
kørsel på knallert eller lille motorcykel. Desuden skal der sikres god mobildækning og 
bredbånd til alle dele af landet, så ingen kobles af udviklingen. En konkret 16 punkts 
plan skal sikre fornyet vækst og jobskabelse i landbruget og den tilknyttede industri. Fx 
ved at landmænd igen må gøde markerne med den kvælstof, som planterne forbruger. 
Det burde være sund fornuft. Sidst men ikke mindst vil Venstre have udarbejdet en sam-
let klar strategi for udflytning af statslige arbejdspladser, der ligger bedre i provinsen 
end i en hovedstad med trængsel og tårnhøje huslejer. Jeg ser meget frem til at føre 
disse og mange andre gode forslag ud i livet efter valget. Vi skal sikre nyt liv og mere 
frihed på landet.  

 

 

Invitation til møde om landdistrikterne og landbrugets rammevilkår 

Torsdag den 7. maj kl. 18.00-22.00 afholder Venstre i Stoholm og Venstre i Viborg Kom-
mune et stormøde under overskriften ”Ny start for landdistrikterne og landbruget” i Sto-
holm Fritids- og Kulturcenter. Det populære band Tørfisk vil underholde i løbet af afte-
nen. Lars Løkke Rasmussen og undertegnede kommer med politiske indlæg, hvor jeg 
bl.a. vil præsentere Venstres nye landdistriktsoplæg. Jeg håber meget på at se så mange 
af jer som muligt. Se mere i den vedlagte invitation her: 
http://kplorentzen.dk/uploads/tx_venstreplugins/Annonce%20-%20ENDELIG.pdf.  
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Her kan du se en oversigt over mine kommende aktiviteter: 

Dato Aktivitet 
FRE 01 MAJ Ølsmagning på LY i Viborg. 

MAN 04 MAJ 75 års jubilæum hos Grundfos. Aften: Tale ved HJV-møde i Ringkøbing. 

TIR 05 MAJ Anne Mette Lorentzen fylder 50 år. Aften: Tale ved HJV-møde i Kjellerup. 

ONS 06 MAJ Erhvervsarrangement hos CC CARS i Ans. 

TOR 07 MAJ Tange Sø foretræde i Miljøudvalget. Aften: Stort V-møde i Stoholm. 

FRE 08 MAJ Morgennetværksmøde i Kjellerup. Pressemøde vedr. Tange Sø Folk Festi-
val. 

LØR 09 MAJ Anne Mette holder fødselsdagfest. 

MAN 11 MAJ Møde med Silkeborgs borgmester. Bestyrelsesmøde i Tange Solbåd.  
Aften: Forsvarspolitisk netværksmøde. 

TIR 12 MAJ Møder på Christiansborg. Aften: Skydeselskab i Viborg. 

ONS 13 MAJ Samråd om Rejsekortet. Ordføreropgaver i folketingssalen.  

TOR 14 MAJ Kristi Himmelfartsdag. Personalefest på Hermelinvej.  

FRE 15 MAJ Møde med Foreningen for Køretekniske Anlæg. 

MAN 18 MAJ Transportpolitisk debat i Hammel.  

TIR 19 MAJ Kristian Pihl fylder 54 år. DI erhvervstræf i Vestjylland.  

ONS 20 MAJ Møder på Borgen. Besøg af Bjerringbro Rotary. Aften: Fodbold i Viborg. 

TOR 21 MAJ Møder på Christiansborg. DI Skive/Viborg erhvervstræf.  

FRE 22 MAJ Møder og besøg i Midtjylland.  

23-25 MAJ Pinseferie. 

TIR 26 MAJ Møder på Christiansborg. 

ONS 27 MAJ Møder på Christiansborg. Aften: Generalforsamling på Levering Efterskole. 

TOR 28 MAJ Møder på Christiansborg. 

FRE 29 MAJ Besøg på Christiansborg af smede fra Holstebro. 

LØR 30 MAJ SØENS DAG ved Tange Sø. Arrangement på Levring Efterskole. 

FRE 05 JUN Julie Pihl Lorentzens fødselsdag. Holde grundlovstaler i Karup og Viborg. 

Hele MAJ Klar til folketingsvalg med kort varsel. Tryk på knappen, Helle! 

 

Med venlig hilsen 

 
Kristian Pihl Lorentzen 

 


