Sæt grænser for bureaukratiet
Det er på høje tid, at vi fokuserer på at sætte grænser for det allestedsnærværende
bureaukrati. Et velfungerede land kan ikke undvære dygtige embedsmænd, der effektivt
administrerer nødvendige love og regler. Det gælder såvel for staten som lokalt i
kommunerne. Men gennem de seneste 2-3 årtier har jeg oplevet en utilsigtet udvikling, hvor
embedsværk og bureaukrati har haft vokseværk på bekostning af den borgernære service.
Desuden er der alt for mange eksempler på, at der er sket en udemokratisk forskydning af
den reelle magt og indflydelse fra de folkevalgte politikere til embedsværket. Virkningen af
denne snigende udvikling er uhyggelig.
For det første er det bureaukratiske vokseværk en undergravning af folkestyret. Politikere
kan vælges og kasseres mindst hvert fjerde år. Derfor bør de påtage sig magten og ansvaret
for de beslutninger, der har betydning for borgere, foreninger og virksomheder. Politikerne
skal udstikke klare pejlemærker og principper. Embedsmændene skal rådgive og føre
tingene ud i livet. Hvis politikerne ikke bruger den magt, som vælgerne udstyrer dem med,
så har vi sat demokratiet ud af kraft.
For det andet er det voksende bureaukrati og den deraf følgende detailstyring med til at
ødelægge det centrale princip om frihed under ansvar hos borgere, foreninger og
virksomheder. Mere bureaukrati indebærer mere formynderi og forbrug af rigtig mange
skattekroner på ting, der ofte ikke gavner borgerne. Som udgangspunkt bør kommuner,
direktorater og styrelser være imødekommende servicevirksomheder, snarere end
formynderiske myndigheder. Det store bureaukrati og detailreguleringen affødt af planloven
og det tilknyttede store miljøklagecirkus er et grelt eksempel på, hvordan lokal vækst,
jobskabelse og initiativ alt for ofte kvæles i fødslen. Det samme gælder med hensyn til
ensidig dansk overimplementering og overfortolkning af de fælles EU regler – noget der bl.a.
har svækket vores ellers så stærke landbrugserhverv.

For det tredje er øget bureaukrati ofte forbundet med øget centralisering og trang til
samling i store enheder. Fjernere fra borgere. Og med øget skævvridning af Danmark til
følge – nationalt som lokalt. I den forbindelse vil jeg mane til omtanke, når det gælder
fremtidens organisering og styring af sundhedsvæsenet. Vil en nedlæggelse af de folkevalgte
regionsråd styrke bureaukratiet og embedsvældet? Hvis svaret er ja, så er nedlæggelse af
regionerne næppe den bedste løsning til sikring af et moderne og effektivt sundhedsvæsen
med førsteklasses behandling af patienter uanset bopæl.
Sammenfattende vil jeg slå et slag for, at vi får standset den snigende bureaukratisering af
Danmark. Vi har naturligvis brug for dygtige embedsmænd i det offentlige. Men det skal
være de folkevalgte politikere, der bestemmer farten i stat, region og kommuner. Lad os
også luge ud i den stadigt voksende jungle af overflødige regler og overdreven kontrol, der
er drivende for at højere skattetryk. Detailstyring gør danskerne fattigere. Ikke kun med
hensyn til den velstand og velfærd, som skabes af initiativ og virkelyst blandt borgerne. Men
også med hensyn til farlig udhuling af den enkeltes frihed under ansvar. Vi politikere har
magten til at sætte grænser for bureaukratiet og regeltyranniet. Lad os bruge den.

Venstre vil gøre det billigere at pendle over Storebælt
Debatindlæg af Lars Løkke Rasmussen og Kristian Pihl Lorentzen
Hver dag kører ca. 26.000 personbiler over Storebæltsbroen. En del af bilisterne krydser
broen tidlig om morgenen for at tage på arbejde, og igen senere på dagen, når de har fri og
skal hjem til deres familie. Når vi politikere tilskynder danskerne til at tage et arbejde, som
er længere væk end nabokommunen, skal vi også forbedre mulighederne for at pendle på
tværs af Danmark. Det er til gavn for mobiliteten på arbejdsmarkedet og derfor også til gavn
for erhvervslivet.
Derfor vil Venstre gøre det billigere for bilister at pendle over Storebælt. Helt konkret vil
Venstre sænke prisen på et pendlerkort over Storebælt fra 3.920 kr. til 3.000 kr. Vi vil også
øge befordringsfradraget for at køre en tur over broen, så fradraget stiger fra 90 til 110
kroner. Det kan samlet set give en besparelse på omkring 40 pct., hvis man pendler over
Storebælt 20 gange om måneden. Det svarer nogenlunde til at køre en tur frem og tilbage
over Storebælt hver dag fra mandag til fredag hele måneden for at passe sit arbejde.
Debatten om at sænke broafgiften har fyldt meget den seneste tid. Venstres forslag giver en
markant besparelse på broafgiften uden at efterlade et hul i økonomien. Regningen for
Storebæltsbroen er ikke betalt endnu, og derfor skal der penge i kassen til at afdrage på
gælden. På den anden side må broafgiften ikke være en barriere for at skabe vækst og
arbejdspladser, og derfor vil Venstre prioritere billigere billetter til pendlere.
Drømmejobbet er ikke altid lige rundt om hjørnet, og nogen gange ligger det i en helt anden
landsdel end der, hvor man bor. Vores forslag vil gøre det billigere for fynboer at pendle til
et job på Sjælland, og tilsvarende billigere for sjællændere at tage et job på Fyn. Det er et
vigtigt skridt for Venstre, for vi ønsker at sikre vækst og arbejdspladser i hele landet og
skabe et Danmark i balance.
Vi går så langt vi overhovedet kan, hvis vi samtidig skal holde hånden under de lokale
færgeforbindelser, så de ikke skal reddes af staten for skatteborgernes penge. Venstres
forslag vil altså målrettet gavne pendlerne uden at efterlade en stor ekstraregning. En del af
pengene kan findes inden for Storebæltsforbindelsens nuværende økonomi, og resten af
finansieringen kommer fra Venstres pulje til skattelettelser, som vi har sat af på vores
finanslovsudspil. Derfor vil det ikke tage længere tid end planlagt at betale regningen for
Storebæltsbroen.
Venstre håber, at de andre partier på Christiansborg vil være med til at sænke prisen for at
pendle over Storebælt. Det vil være til gavn for de mange danskere, der hver dag krydser
broen for at tage på arbejde, og for landets virksomheder, når de skal rekruttere nye
medarbejdere. Forhåbentlig vil det smitte af på væksten på begge sider af bæltet og i sidste
ende også være til gavn for statskassen og os alle sammen.

V i direkte dialog med vælgerne
Venstre ønsker at møde vælgerne i øjenhøjde. Desuden ønsker Venstre at markere, at vi er
gået ind i et vigtigt valgår. Derfor har partiet lanceret en kampagne ”Venstre i front”, hvor
vælgerforeninger landet over har arrangeret møder med borgerne.
Tirsdag den 6. januar kl. 19.00-21.00
inviterede Venstres lokalforening i Bjerringbro
til en politisk aften i Viften, hvor mange
fremmødte vælgere debatterede politik med
1.
viceborgmester,
Jens
Rohde,
Regionsrådsmedlem og medlem af Viborg
Byråd, Ib Bjerregaard, samt undertegnede
lokale folketingsmedlem og trafikordfører.
Jeg takker mange gange de fremmødte for en
rigtig god dialog.
Torsdag den 8. januar kl. 7.20-8.00 lavede VU, Jens Rohde og undertegnede i selskab med
Venstres næstformand, Kristian Jensen, en morgenkampagne på Bjerringbro Gymnasium for
at skabe synlighed hos de unge og skabe fokus på, hvor vigtigt det er, at de unge engagerer
sig i den politiske debat.
Det er uhyre vigtigt, at de unge interesserer sig for den aktuelle politiske debat og bliver dus
med vores demokrati. Vi ønsker derfor at skabe øget interesse herfor ved at møde dem i
øjenhøjde.
Torsdag d. 8. januar kl. 16.00-18.00 inviterede Østfjends Venstre ligeledes alle
interesserede til et cafémøde i Østfjendshallen, Mønsted, hvor der var mulighed for at møde
byrådsmedlem, Claus Clausen, bestyrelsesmedlem, Gregers Laigaard samt undertegnede
lokale folketingsmedlem.
Vi takker mange gange for en fri og åben debat, hvor de fremmødte var med til at sætte den
politiske dagsorden.
Fredag den 9. januar kl. 7.20-8.00 lavede VU, Jens Rohde og undertegnede ligeledes en
morgenkampagne på VUC Viborg.
Lørdag den 10. januar kl. 10.00-13.00 kunne forbipasserende møde Jens Rohde og
undertegnede på gågaden i Viborg, hvor der blev uddelt pølser og kaffe.
Søndag den 11. januar kl. 10.00-13.00 inviterede Venstre i Tjele til stegt flæsk med
persille sovs i Tjele Forsamlingshus. Her var der også mulighed for at møde Jens Rohde og
undertegnede til en rask politisk debat om bl.a. ”Foulum i fremtiden”. Det var et meget flot
fremmøde, og vi takker mange gange for en rigtig god dialog.

I regn og blæst – er Venstre bedst!
I løbet af uge 2 har Venstre, som førnævnt, gennemført en storstilet nytårsoffensiv, hvor
hundredvis af venstrefolk har været engageret i hele landet under mottoet "Venstre i front".
Således også på Hjultorvet i Viborg lørdag den 10. januar, hvor jeg sammen med Venstre i
Viborg, en stor gruppe lokale byrådsmedlemmer, organisationsfolk og VU'ere viste flaget.
Trods både storm og regn fik venstrefolkene uddelt store mængder foldere, Pihl-nøgleringe,
V-bolsjer, ristede pølser og varm kakao til de forbipasserende viborgensere, hvoraf mange
også fik en snak med undertegnede om de vigtige temaer for den forestående valgkamp.
Venstre har Kampagnestabsmedlem og er klar til at erobre nøglerne til Danmark tilbage.
Helle kan roligt trykke på knappen.

Forrygende debat i Ørum
Lokalet var fyldt til bristepunktet, da Tjele Venstre søndag den 11. januar holdt politisk
cafedebat på Cafe Hob-Inn (OK tanken i Ørum). Efter politiske oplæg af byrådsmedlem
Johannes Vesterby og undertegnede udspandt der sig en levende og engageret debat om
bl.a. embedsmandsvælde kontra folkestyre, tendensen til centralisme, vandløbsloven,
miljøklagecirkus, rammevilkår for landbruget, og mere frihed under ansvar frem for
detailregulering og kontrol. Ved mødets slutning blev der spist stegt flæsk i passende
mængde - ikke at forveksle med valgflæsk. Rigtig god stemning. V står stærkt i Tjele!

Vandløbslovens primære formål bør være afledning af vand
Sammen med Frede Lundgaard Madsen
og det lokale byrådsmedlem Johannes
Vesterby besøgte jeg gårdejer Lars Bo
Heltzen fredag den 9. januar. Lars Bo
Heltzen bor på Østervangsvej 89 i Tjele,
hvor Nørreådalen løber over sine breder,
hvilket er en massiv udfordring for
Heltzens landbrug. Det var et både vådt
og lærerigt feltbesøg i Nørreådalen med
gummistøvlerne på. Jeg vil kæmpe for en
snarlig præcisering af vandløbsloven, så
det bliver mejslet i sten, at det primære
formål med vore vandløb er afvanding af
det danske landskab. Der er simpelthen
ad åre sket en glidning i den vigtige
balance mellem kultur og natur.

Besøg på Borgen hjemmefra
Tirsdag den 20. januar fik jeg et morgenbesøg på
Christiansborg af en stor gruppe engagerede og vakse
EUX elever, der går på Asmildkloster Landbrugsskole
og Viborg Gymnasium. Efter en rundvisning i
folkestyrets højborg fik vi sammen en god drøftelse
om landbrugets alvorlige situation og fremtidens
landbrugspolitik. Mange elever deltog i debatten med
spørgsmål og forslag.
Tak for besøget til disse vakse og engagerede EUX
elever. Held og lykke med jeres uddannelse.

Forældet flygtningekonvention
FN's Flygtningekonvention blev lavet efter 2. Verdenskrig på baggrund af den forfærdelige
midlertidige flygtningesituation i Europa og Asien. Nu står vi med en helt anden udfordring,
der kalder på en radikal ændring af den forældede konvention. Vi er nødt til at tage bestik
af de massive flygtningestrømme, hvor en stor del bunder i et forståeligt ønske om at få del
i Europas velstand og frihed. Flygtninge er mennesker i midlertidig nød, der naturligvis skal
hjælpes. Så vidt muligt tæt på deres nærområde. Men det er afgørende at skelne mellem
flygtninge og indvandrere. Det løser overordnet set ingen problemer for Afrika og
Mellemøsten, at der reelt foregår en massiv folkevandring af mennesker, der betaler kyniske
menneskesmuglere dyrt for at komme helt til Danmark og Sverige. Tværtimod kan det
forstærke destabiliseringen af de pågældende lande. Og i høj grad også af Europa, hvor
sikkerheden og stabiliteten aldrig må sættes over styr på grund af accelererende
indvandring med tilhørende voldsomme integrationsproblemer. Og så bør FN, EU og andre
gode kræfter snarest lægge en brugbar strategi for stabilisering af de fattige og diktatoriske
stater, hvorfra folk flygter. Løsningen er nemlig slet ikke at eksportere problemerne til
Europa, der også om 100 år skal være hjemsted for frihed, fred og velstand.

Tina på Tinge
Jeg havde tirsdag den 27. januar fornøjelsen at have Tina Fog fra Bjerringbro i praktik på
Christiansborg. Tina arbejder til daglig på ældrecentret i Fårvang som social- og
sundhedsassistent og er i gang med et talentudviklingsprogram for kommende ledere i
Silkeborg Kommune. Tina er en meget interesseret og engageret praktikant, der suger
indtryk til sig fra folkestyrets store højborg.

Bestil en håndværker
Regeringen har i sandhed foretaget sig mange uforståelige ting siden efteråret 2011.
Afskaffelsen af den vellykkede BoligJob-ordning med udgangen af 2014 hører absolut til
denne kategori. På landsplan er ordningen blevet brugt af ikke mindre end 550.000
danskere. Alene i Viborg Kommune blev ordningen i 2013 brugt af 11.818 borgere med et
gennemsnitligt fradrag på 8.422 kr. Store mængder sort arbejde er gjort hvidt. Mange
mindre virksomheder har fået mere at rive i midt i en vanskelig tid. Ordningen har således
skabt både job og praktikpladser til unge. Derfor vil Venstre efter næste valg rette op på
regeringens fejltagelse og genindføre ordningen med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar
2015. Vi har afsat de nødvendige 1,4 mia. kr. til formålet i vores finanslovsforslag for 2015.
Tøv ikke med at bestille håndværkere, men husk at gemme kvitteringerne.

V borede i regeringens store, sorte hul
Regeringen har fået et gigantisk forklaringsproblem omkring den højtprofilerede TOGFOND,
der blev lanceret af statsministeren for snart 2 år siden. Desværre fik Venstre ret i, at
finansieringen af den 28,5 milliarder kr. store fond er uhyre luftig og uansvarlig. På grund af
de markante fald i olieprisen på verdensmarkedet er der nu ifølge tænketanken Kraka et
stort sort hul i fondens økonomi på mindst 18 milliarder. Onsdag den 28. januar afkrævede
vi klare svar fra fire af regeringens ministre. Hvordan vil regeringen lukke det store sorte
hul? Skal skatterne øges? Skal pengene tages fra velfærd? Skal påtrængende vejinvesteringer
udsættes i årevis? Beklageligvis kunne ingen af de fire ministre svare på de påtrængende,
vigtige spørgsmål, og derfor kalder vi dem nu i samråd om sagen. Regeringens sorte
økonomiske hul må og skal frem i lyset.

Transportdebat
Torsdag den 30. januar gik turen til toppen af City Tower i Aarhus, hvor ITD under
ledelse af den politiske kommentator, Jarl Cordua afholdte et stort debatmøde om
vejgodstransportens fremtid. Jeg takker for en god og sober transportdebat. Vi skal
finde veje til at det danske transporterhverv får en førerposition såvel herhjemme som
ude i Europa. Desuden er effektiv transport helt afgørende for danske virksomheders
konkurrenceevne, vækst og jobskabelse.

Bevar regionshovedkvarter i Skive
Hjemmeværnet (HJV) står over for en større omorganisering og rationalisering på de højere
niveauer. I den forbindelse skal antallet af regionshovedkvarterer for Hærhjemmeværnet
reduceres fra 3 til 2. Det rejser spørgsmålet om, hvor det kommende vestdanske
hovedkvarter skal placeres. Stærke kræfter arbejder på, at det skal placeres i Aarhus. Det
er jeg dybt uenig i. Hvorfor skulle vi placere endnu flere statslige arbejdspladser i storbyen
med tårnhøj husleje og trafikal trængsel? I stedet skal vi satse på Skive Kaserne, der
allerede rummer et velfungerende regionshovedkvarter for HJV. Udover et overordnet
argument om at imødegå den omsiggribende tendens til centralisme, så er der meget stærke
og saglige argumenter for at satse på Skive. Lad mig nævne følgende: 1) Skive er tæt
placeret på den nye Værnsfælles Forsvarskommando i Karup samt den civile lufthavn i
Karup. 2) Det ville blive meget dyrt for skatteyderne at flytte domicil, når der er rigeligt
med plads på Skive Kaserne. 3) En flytning til Aarhus ville medføre et kompentecetab i HJV,
idet ikke alle medarbejdere og deres familier kan forvente at rykke mod øst. 4) Aarhus er i
en rivende positiv udvikling med vækst og stor nettotilflytning. Det er glædeligt. Det
modsatte er desværre tilfældet længere mod vest. Derfor skal vi ikke flytte statslige job
væk fra Midt- og Vestjylland. 5) Samplaceringen med Ingeniørregiment på en indhegnet og
sikret kaserne giver hovedkvarteret en sikkerhed, der ellers ville koste dyrt i Aarhus. Dertil
kommer, at eksterne ydelser såsom forplejning og indkvartering bliver markant dyrere i
Aarhus. Afslutningsvis vil jeg kippe med flaget for de tusindvis af frivillige
hjemmeværnsfolk, der yder en stor og uegennyttig indsats til gavn for samfundet og den
fælles tryghed.

Klapjagt på bilister
Regeringen har sammen med SF og EL gennemtrumfet, at det nu er bilens ejer og ikke
føreren af køretøjet, der modtager fartbøder. Det er et brud med det grundlæggende
retsprincip om, at alle er uskyldige indtil det modsatte er bevist. Og en undergravning af
ansvaret hos førere af køretøjer. Jeg skal da love for, at regeringen dermed for alvor
indleder klapjagten mod landets bilejere. Dertil kommer den nye hærskare på 100
bemandede fotovogne, der frem for alt er statslige pengemaskiner. Fartgrænser skal
overholdes. Men koncentrer dog kontrollen på farlige steder i trafikken med ubemandede
kameraer og tydelig skiltning om kontrol. Kombineret med lejlighedsvise bemandede
fartrazziaer. Derved redder man liv i stedet for at skovle penge i statskassen. Og man frigør
hårdt tiltrængte politiressourcer, der i stedet kan bruges til at sikre mere tryghed landet
over. Det kan bl.a. svenskerne fortælle meget om.

Her kan du se en oversigt over mine kommende aktiviteter:
Dato

Aktivitet

MAN 02 FEB
TIR 03 FEB
ONS 04 FEB

Seminar for Venstres folketingsgruppe.
Møder på Christiansborg.
Besøg hos trafikselskabet MOVIA. Godskonference på Børsen – med
paneldebat. Aften: Tale hos V i Skals og Omegn.
Møder på Christiansborg og hos transportministeren.
Virksomhedsbesøg i Viborg Kommune.
Vinterferie
Kristian Pihl har 10 års jubilæum som folketingsmedlem. Fejres
sammen med den nære familie.
Besøg hos erhvervsakademiet i Silkeborg.
Mit barnebarn Marie døbes i Grønbæk Kirke.
Møde med Aarhus Universitet om fremtiden for forskningscentret i
Foulum. Aften: Tale ved V generalforsamling på Vammen Kro.
Møder på Christiansborg. Møde hos forsvarsministeren om HJV.
Møder på Christiansborg.
Møder på Christiansborg. Aften: V generalforsamling i Ans.
Erhvervspolitisk møde på Ans Kro.
Tale ved generalforsamling i Midtjysk Vognmandsforening (Viborg).
Besøge messen FERIE FOR ALLE i Messecenter Herning.
Kandidatbesøg hos TV MIDT VEST. Aften: Årsmøde i Viborg Skydeselskab.
Møder på Christiansborg.
Møde i forsvarspolitisk netværk. Aften: Tale ved V årsmøde i Karup.
Møder på Christiansborg.
Tale ved årsmøde i Hærvejskomiteen (Billund).
Foredrag om jernbanen før, nu og i fremtiden ved højskoleeftermiddage
i Viborg (på baggrund af min seneste bogudgivelse).
Transportmesse 2015 i Messecenter Herning samt årsmøde hos Danske
Busvognmænd.

TOR 05 FEB
FRE 06 FEB
07-15 FEB
SØN 08 FEB
TOR 12 FEB
SØN 15 FEB
MAN 16 FEB
TIR 17 FEB
ONS 18 FEB
TOR 19 FEB
FRE 20 FEB
LØR 21 FEB
SØN 22 FEB
MAN 23 FEB
TIR 24 FEB
ONS 25 FEB
TOR 26 FEB
FRE 27 FEB
TIR 03 MAR
19-21 MAR

Med venlig hilsen

Kristian Pihl Lorentzen

