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Regeltyranniet stortrives
Der er i de seneste årtier sket en snigende og farlig udvikling i Danmark hen imod mere og mere
detailregulering og regelrytteri. Eksemplerne er mange. En knivlov, der var beregnet til at ramme
knivstikkende bandemedlemmer, rammer i stedet lovlydige håndværkere, jægere, fiskere og
andre, der bruger kniv til et anerkendelsesværdigt formål. Lad os afskaffe denne lov i en fart. Et
andet eksempel er det omsiggribende formynderi i børnehaver med hensyn til, hvad forældrene
må give deres egne børn med i madpakken. Et tredje konkret eksempel er skiltning ved vejene.
Her administrerer Vejdirektoratet meget stramt, så der udstedes forbud imod lejlighedsvis skiltning
i det åbne land i forbindelse med almennyttige byfester, sportsbegivenheder m.v. Senest har
denne rigide administration af reglerne ramt byfesten i Nr. Felding. Den slags undergraver det helt
uundværlige lokale foreningsliv og er et skud for boven imod de frivillige ildsjæIe landet over. I
denne konkrete sag har jeg stillet følgende §20 spørgsmål til transportministeren: Mener
ministeren, at der er tale om en rimelig og fleksibel administration af reglerne for opstilling af skilte i
det åbne land, når Vejdirektoratet forbyder tidsbegrænset opstilling af skilte i forbindelse med
lokale begivenheder såsom byfesten i Nr. Felding i Vestjylland som omtalt i Dagbladet Holstebro
den 23/5-2015? Jeg holder mig klar til at følge op på ministerens svar og forfølge denne principielle
sag. Vi politikere er nødt til at være mere vakse og råbe vagt i gevær, hver gang regeltyranniet går
over gevind. Folkestyre indebærer, at vælgerne udstyrer os politikere med magten, fordi vi skal
bruge den og ikke blot overlade roret til embedsværket. De mange regler er ikke kun dyrt for
samfundet som helhed. De er også med til at udhule den enkeltes ansvar og den sunde fornuft.
Lad os kæmpe for færre regler og mere frihed under ansvar.

