Lufthavn runder i fin form
Den 30. oktober kunne Midt- og Vestjyllands lufthavn i Karup fejre 50 års jubilæum. På
grund af pligter på Christiansborg var jeg desværre afskåret fra at møde op og gratulere
lufthavnen og dens medarbejdere på den festlige dag. Det var visionære og initiativrige
erhvervsfolk og politikere fra landsdelen, der i 1965 sørgede for en hurtig rute til
København. Det har siden været og er til stor gavn for vækst og jobskabelse her i vores
del af landet. Vi kan med glæde notere os, at Karup Lufthavn runder i fin form. Efter
nogle år med tilbagegang i passagertallet er udviklingen vendt fuldstændigt til det positive
efter, at Danish Air Transport (DAT) overtog ruten i marts 2015. Det har givet flere daglige
afgange og bagage-gennemtjek i København. Det har styrket ruten. I forrige uge blev der
solgt ikke mindre end 3500 flybilletter. Det lover rigtig godt for fremtiden. Stort tillykke
til vores midt- og vestjyske lufthavn, der også i fremtiden vil betjene borgere og
erhvervsfolk på deres vej til hovedstaden eller videre ud i verden.

Boligjob-ordning fortsætter
Så har regeringen leveret endnu et konkret resultat til gavn for befolkningen. Der er
indgået politisk aftale om at videreføre den velfungerende BoligJob-ordning. Ikke mindst
mange ældre borgere og travle børnefamilier har gavn af ordningens fradrag for
rengøringshjælp. Og ordningen er til glæde for mange mindre håndværkerfirmaer landet
over. Sort arbejde gøres hvidt. Og så er der kommet fradrag for etablering af bredbånd
med i ordningen.
Du kan læse mere her.

Præsidiet besøger Lagtinget
Folketingets præsidium besøgte den 8. november det færøske parlament, Lagtinget, med
33 folkevalgte medlemmer. Vi havde et rigtig godt kontaktmøde med Lagtingets
præsidium - med god gensidig orientering om den politiske situation og det
parlamentariske arbejde.

4 gode grunde til et ja
Af MF Karin Gaardsted, valgt for Socialdemokraterne i Viborg Kommune og MF Kristian
Pihl Lorentzen, valgt for Venstre i Viborg Kommune
Det skal være lettere at drive virksomhed i Danmark. Det skal være sværere at være
kriminel. Og det skal være tryggere at være dansker. Derfor anbefaler vi, at man stemmer
JA den 3. december. Venstre og Socialdemokraterne er uenige om mange ting. Men når
det kommer til at sikre Danmarks muligheder for at bekæmpe grænseoverskridende
kriminalitet, så står vi på samme side. Vi vil gerne fremhæve fire gode grunde til at
stemme JA:
1) Et JA styrker trygheden i hjemmene i Danmark. Danmark må aldrig blive et fristed for
kriminelle,
herunder
organiserede
bander,
terrorister,
kvindehandlere,
menneskesmuglere og pædofile. Når det gælder kriminalitet på tværs af grænser, skal
dansk politi sikres optimale muligheder for at efterforske og sikre sig beviser. Det bedste
redskab mod grænseoverskridende kriminalitet er og bliver grænseoverskridende
samarbejde, hvad enten det drejer sig om udenlandske organiserede bander eller
enkeltpersoner, der spreder børneporno på internettet. Et JA giver danskerne mere
tryghed og gør det sværere at være kriminel.

2) Et JA styrker det danske politi. For politiet er det væsentligt fortsat at kunne være en
del af Europol, der er et omdrejningspunkt i effektivt politiarbejdet på tværs af grænserne
i Europa. Dansk politi benyttede sidste år i gennemsnit Europols informationssystem 200
gange om dagen. Det er 36 gange så mange som Norge, der har en parallelaftale. Der er
talrige konkrete eksempler på, at samarbejdet i Europol har ført til pågribelse af kyniske
kriminelle, der opererer på tværs af grænserne. Lad os ikke sætte det på spil.
3) Et JA er godt for danske virksomheders konkurrenceevne og jobskabelse. Eksempelvis
bliver det langt lettere for danske virksomheder at få indkasseret tilgodehavender ved
konkurser samt at få kradset penge ind for ubetalte regninger i et andet EU-land. Danske
virksomheder skal ikke stilles dårligere, end deres konkurrenter i andre lande. Derfor er
vi helt enige med de mange erhvervsorganisationer og fagforeninger, der enstemmigt
anbefaler at stemme JA.
4) Et JA betyder ikke, at Danmark deltager i EU’s fælles asyl- og udlændingepolitik. I
debatten oplever vi desværre, at nogen prøver at bilde befolkningen ind, at et JA
undergraver Danmarks suveræne ret til at føre vores egen asyl- og udlændingepolitik. Tro
ikke på en sådan skræmmekampagne. Både Venstre og Socialdemokratiet har vetoret,
såfremt et flertal i Folketinget skulle ønske at komme med i den europæiske asyl- og
indvandringspolitik! Det betyder i praksis, at der under ingen omstændigheder kommer
noget fælles og overnationalt udlændingepolitik ind ad bagdøren.
Der er mange gode grunde til at stemme JA den 3. december. Vi har her peget på fire af
dem.

Kamp mod terror og fanatisme fortsætter
Så har fanatiske islamister igen slået til med terrorangreb mod sagesløse mennesker i
Paris. Endnu et vanvittigt og morderisk angreb mod friheden og trygheden i den vestlige
verden. Det er ubegribeligt, at ekstrem religiøs fanatisme kan drive mennesker til den
slags ugerninger. Det er helt afgørende, at alle gode kræfter samles om at fordømme og
nedkæmpe dette uvæsen overalt, hvor det findes og opdyrkes. Herunder er det vigtigt, at
vi allierer os med de mange moderate og moderne tænkende muslimer, der også ser med
forfærdelse og afsky på disse anslag mod frihed og demokrati. Dette er ikke en krig mellem
religioner. Dette er en krig mellem formørket fanatisme og frihed. Samtidig må vi forholde
os til, at der hersker en stående terrortrussel mod hele den vestlige verden, herunder mod
det danske samfund. Effektive efterretningstjenester og et effektivt politisamarbejde på
tværs af grænserne er spydspids i kampen mod terror og opdagelse af terrorplaner i tide.
Det samme er de danske militære styrker, der deltager i kampen mod Islamisk Stat i
Mellemøsten. Men vi har alle en pligt til at bidrage moralsk i kampen mod terror og
middelalderlig fanatisme. Herunder bør vi straks gå i rette med alle, der ansporer og
opildner til had og fanatisme samt prædiker om kalifatets "lyksaligheder". Kampen mod
terror og fanatisme fortsætter. Og den kamp skal vi vinde!

Hygge og fest i Ans
Søndag den 15. november samledes knapt 300 midtjyske
pensionister i AIKC hallen i Ans, hvor de hyggede sig med
julefrokost, god musik (Klaus & Servants), Tange Sø
Hjemmeservice kage, dans og dejligt samvær. Jeg tager
hatten af for min kone, Anne Mette, der har knoklet i
uger for at for at få dette arrangement op at stå. Og tak
til de frivillige hjælpere for indsatsen.

Besøg på havn og værft
Tak til det lokale V-folketingsmedlem Jane Heitmann 12.
november tog mig med på virksomhedsbesøg hos Assens
Havn og Assens Skibsværft. Det er uhyre vigtigt at få
indblik i rammevilkårene for de mindre havne, som er
vigtige lokale vækstdynamoer og arbejdspladser landet
over. Tak til værft og havn for et godt besøg. På billedet
fra værftet ses det stolte skib Georg Stage liggende på dok
under reparation.

Jyder på Borgen
Mandag den 16. november var jeg guide på en af Sørens Rejsers populære ture til
København. Det var en stor fornøjelse at vise en større gruppe gæve jyder rundt på
Borgen.

Morgenmøde på Glasværket
Stor tak for en inspirerende og morgenfrisk trafikal
drøftelse den 17. november til Borgmester Stén
Knuth, Slagelse, Borgmester Carsten Rasmussen,
Næstved, Borgmester Knud Erik Hansen, Faxe,
Regionsrådsformand Jens Stenbæk og direktionen
ved glasværket i Fensmark.
Herunder om Den Sjællandske Tværforbindelse og
Storstrømsbroen.

Ny politiaftale øger danskernes tryghed
Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, DF, LA og K indgået en aftale om de
næste års økonomiske rammer for politiet. Aftalen indebærer øgede bevillinger for 480
mio. kr. årligt, flere betjente til politiarbejde, en styrket indsats mod terror, bedre
kontrol i grænseområder og fortsat stort fokus på indbruds- og bandekriminalitet.
Som lovet af Venstre i valgkampen har regeringen nu sikret, at bevillingerne til politiet
øges. Vi ønsker, at politiet skal have de bedste værktøjer til at bekæmpe kriminelle, der
skaber utryghed i Danmark. Jeg tænker her specielt på terror, kriminelle udlændinge og
bandekriminalitet. Men også indbrudstyve og hjemmerøvere. Med politiaftalen styrkes
denne indsats i de kommende år.
Et af de vigtige elementer i aftale er politiets og SKATs styrkede kontrolindsats i
grænseområderne. Det vil betyde en forstærket indsats mod grænseoverskridende
kriminalitet og illegal indvandring. Politiets kontrolindsats over for udlændinge styrkes
med bl.a. yderligere patruljering og med opsætning af nummerpladescannere ved
centrale grænseovergange. Det vil også medføre mere synlig polititilstedeværelse i de
grænsenære områder, samt gøre det muligt at reagere på konkrete mistanker. Dertil
tilføres SKAT flere toldere som en mobil indsats i grænseområderne, på havneområder og
i tog.
Set i lyset af det seneste morderiske terrorangreb i Paris må vi erkende, at vi i Vesten er
udsat for en vedvarende alvorlig trussel fra fanatiske og hjernevaskede islamister. Derfor
skal indsatsen mod terror styrkes markant. Aftalen medfører, at beredskabets kapacitet
øges, så den uholdbare mængde af merarbejde for politiet nedbringes. Politiet får bedre
træning og efteruddannelse, PET styrkes, og politiets beskyttelsesudstyr bliver
opgraderet. Det vil sikre markant bedre muligheder for at ruste dansk politi mod
terrortruslen.
Jeg glæder mig også over, at der med aftalen oprettes en ny politiskole i Vestdanmark.
Det vil givetvis styrke rekrutteringen af jyder til politiet. Specielt, hvis den nye skole
placeres centralt i den midtjyske region. Sammenfattende er der tale om en rigtig god
aftale, der styrker danskernes tryghed midt i en tid med stående terrortrussel og alvorlig
grænseoverskridende kriminalitet.

Godsdebat
Tak til Dansk Banegods for en god og inspirerende
debat i Fællessalen den 20. november med de
mere end 100 deltagere i konferencen. Ved brug
af kloge løsninger og styrket dialog kan vi få mere
gods på banen, uden at det koster en formue.

Et landsmøde med masser af gejst
Den 21.-22. november holdte Venstre et vellykket
landsmøde. Venstre står stærkt og samlet som et
regeringsparti med masser af gejst og klare politiske
mål, der vil bringe Danmark fremad i de kommende år.

De delegerede fra Viborg Kommune var
sammen med 1600 øvrige deltagere klar
til Venstres store landsmøde i Herning.

Transportpolitisk studietur
Den 23.-25. november 2015 gik turen mod Malmø, Ystad og Berlin med Transportudvalget.
Vi så bl.a. nærmere på velfungerende og sammenhængende kollektiv transport.

Vækst og udvikling i hele Danmark
Jeg er stolt over, at regeringen har særligt fokus på vækst og udvikling i hele Danmark.
Helt konkret har vi fremlagt et udspil, der indeholder mere end 100 tiltag med løsninger
på en lang række af Danmarks udfordringer. Vi fokuserer blandt andet på landbruget og
fødevaresektorens konkurrenceevne, en opblødning af den rigide planlov samt en
sænkning af skatter og afgifter. Derudover forbedrer vi mulighederne for at bo og arbejde
uden for byerne, idet vi sørger for bedre lånemuligheder og bedre bredbåndsdækning i de
tyndere befolkede områder.
Kunne jeg som transportordfører have ønsket mig hurtige tiltag med fokus på bedre veje?
Ja naturligvis. Men da den tidligere regering har efterladt en slunken statskasse og
sprængt det nationale "anlægsloft", har det været nødvendigt med en "anlægspause", hvor
der ikke iværksættes nye statslige projekter i 2016.
Til gengæld kipper jeg med flaget for de initiativer, som regeringen har taget for at sikre
en bedre fremkommelighed i hele landet. Vi foreslår lavere transportudgifter til og fra de
små øer samt en driftssikker færgebetjening. Dette er vigtigt, eftersom færgerne er den
eneste vej til omverdenen for disse øer. Derudover vil vi nedsætte prisen for at pendle
over Storebælt. Vi vil også sikre mobiliteten mellem hjem, arbejde og uddannelse.
Drømmejobbet er nemlig ikke altid lige rundt om hjørnet.
Den tidligere regering satsede massivt på cyklisme og kollektiv transport, men vi er af den
overbevisning, at afstandene betyder, at cykel og busser ikke altid er et reelt alternativ i
store dele af landet. Kortere og billigere rejsetid kan gøre det mere attraktivt at pendle
og dermed muligt for flere mennesker at få eller bibeholde et job og samtidig blive boende
på landet. Derfor vil vi hæve hastighedsgrænsen på udvalgte motortrafikveje fra 90km/t
til 100 km/t og samtidig tillade højere hastighedsgrænser for særligt godkendte traktorer,
campingvogne og påhængsvogne.
Derudover vil vi nedsætte aldersgrænsen for kørekort til lille knallert til 15 år, hvor den i
dag er 16 år. På denne måde vil vi sætte danske unge på niveau med unge i de andre EUlande, hvor man længe har kunnet erhverve sig et kørekort som 15-årig. Slutteligt vil vi
indføre en forsøgsordning, hvor 17-årige får mulighed for at erhverve sig kørekort,
forudsat at de ledsages af en erfaren bilist det første år.
Trods fremgang i dansk økonomi og en stigning i beskæftigelsen er væksten ikke kommet
hele Danmark til gode. Derfor er det glædeligt, at Venstre så hurtigt følger op på sit
valgløfte og fremlægger initiativer, der skal sikre vækst og udvikling i hele landet.

Blå og røde i fælles kamp
Det var et usædvanligt optrin, der mødte de mange lørdagskunder i Sct. Mathias Centret
i Viborg den 28. november. Sammen med min MF-kollega Karin Gaardsted (S) kæmpede vi
skulder ved skulder for et JA ved folkeafstemningen torsdag den 3. december.

V: Behov for modernisering af teoriundervisningen
Se indslag fra TV2 Østjylland, hvor jeg bliver interviewet om behovet for en modernisering
af teoriundervisningen ved at klikke her.

Om følelser og fornuft – stem JA
Rigtig mange er fortsat i tvivl forud for afstemningen om retsforbeholdet torsdag den
3/12. Det kan jeg sådan set godt forstå. Der er meget teknik i forhold til de 22 retsakter,
der indgår i den tilvalgsordning, vi stemmer om. Og det virker næsten som om, at flere
vælgere kommer i tvivl, jo mere vi politikere åbner munden. Det skal nu ikke afholde mig
fra at komme med følgende betragtninger. De 22 retsakter vi stemmer om, herunder
fuldtonet dansk deltagelse i det vigtige Europol samarbejde, er nøje udvalg ud fra om de
gavner danskerne interesser eller ej. Det er grunden til, at fagforeninger, erhvervslivet og
organisationer over en bred front anbefaler at stemme ja. Jeg har de seneste dage talt
med en del vælgere, der vil benytte denne afstemning til "at give EU en over snuden".
Altså en noget følelsesmæssig tilgang, hvor man ikke rigtigt forholder sig til de mange
konkrete fordele ved et ja. Andre mener, at et ja vil indebære opgivelse af dansk
selvbestemmelse over asyl- og udlændingepolitikken. Det kan jeg fuldkommen afvise - det
er direkte usandt, men velegnet som manipulerende argument fra nej-siden. Det er og
bliver folketinget, der fastlægger Danmarks flygtninge- og udlændingepolitik - nu og i
fremtiden. Jeg håber og tror, at et flertal af vælgerne vil lade fornuften vinde over
følelserne på torsdag. Lad os stemme JA og sikre en nødvendig styrkelse af dansk politi og
opnå en lang række fordele for danske lønmodtagere og erhvervsdrivende.

Her kan du se en oversigt over mine kommende aktiviteter:
Dato
TIR 01 DEC
ONS 02 DEC
TOR 03 DEC
FRE 04 DEC
LØR 05 DEC
SØN 06 DEC
MAN 07 DEC
TIR 08 DEC
ONS 09 DEC
TOR 10 DEC
FRE 11 DEC
MAN 14 DEC
TIR 15 DEC
ONS 16 DEC
TOR 17 DEC
FRE 18 DEC
LØR 19 DEC
21-22 DEC
23-31 DEC
ONS 30 DEC

Aktivitet
Debatmøde om EU-retsforbeholdet på Silkeborg Produktionshøjskole. Møde
med forsvarsministeren i Karup.
Virksomhedsbesøg hos Multicut i Vildbjerg. Vejbesigtigelse i Salling.
Folkeafstemning. Møder i Viborg.
Møde på Christiansborg – gruppemøde og møde i folketingssalen.
Julefrokost i Løvskal med ”Rødderne” (gamle venner fra Ans/Grønbæk).
Lave julekonfekt med børnebørnene.
Møde om ”White Water” i Viborg. Bestyrelsesmøde i ”Tange Solbåd”. Aften:
Udvidet bestyrelsesmøde og julefrokost hos Venstre i Viborg Kommune.
Møder på Christiansborg.
Møder i Midtjylland.
Møder på Christiansborg. Herunder møder med Dansk Taxi Råd,
forsvarsministeren og Dansk Jernbaneforbund. Aften: Maries 1 års fødselsdag.
Møde med borgmesteren i Varde.
Morgendebat i DR Midt- og Vestjylland. Møde med Danske Seniorer vedr.
kørekort.
Møder på Christiansborg.
Møder på Christiansborg. Herunder præsidiemøde og møder med
transportministeren. Aften: Gruppemøde hos finansministeren.
Møder på Christiansborg.
Møder i Jylland.
Svigerfars 70 års fødselsdag fejres.
Møder på Christiansborg.
Juleferie.
70 års fødselsdagsfest hos god ven i Borris.

