___________________________________________________________________
1. maj
Den 1. maj hyldede vi endnu engang det arbejdende
Danmark. Det er dem, der hver morgen står op og går
på arbejde og får samfundet til at fungere.
Beskæftigelsen er højere end nogensinde i disse dage,
og det glæder mig, at vi som land løfter i flok.

Velkommen til tre nye ministre
Der var sol over Amalienborg, da statsminister Lars Løkke
Rasmussen præsenterede tre nye ministre. De nye
ministre er Jakob Ellemann-Jensen, Eva Kjer Hansen og
Tommy Ahlers. Jeg ser frem til et godt samarbejde til
gavn for befolkningen.
Den nye uddannelses- og forskningsminister er
erhvervsmanden Tommy Ahlers, der i den brede befolkning er kendt som en del af
iværksætterprogrammet ”Løvens Hule”.
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Jakob Ellemann-Jensen er blevet udpeget som ny miljø- og fødevareminister. Alle i Folketinget
kender Jakob Ellemann-Jensen som en dygtig politisk ordfører. En post, han har varetaget i næsten
tre år.
Sidst, men ikke mindst, bliver Eva Kjer Hansen minister for fiskeri, nordisk samarbejde og ligestilling.
Eva Kjer Hansen er en garvet politiker, der har været minister i mange år og medlem af Folketinget
siden 1990.
Det betyder, at Karen Ellemann træder ud af regeringen. Dog er Karen Ellemann blevet den første
kvindelige gruppeformand for Venstre.
Esben Lunde Larsen fortsætter i Folketinget frem til næste valg, mens Søren Pind har valgt at træde
helt ud af Folketinget. Afløseren for ham er Martin Geertsen.
Jeg takker de afgåede ministre, Karen, Esben og Søren varmt for deres indsats og for et fortrinligt
samarbejde i deres ministertid. Held og lykke på jeres videre færd.

____________________________________________________________________
Argentinsk besøg
Grundet mit virke som præsidiemedlem havde jeg
fornøjelsen af at deltage i en middag i anledningen af
den argentinske senatsformands officielle besøg i
Danmark. Selvom det til tider kan være en krævende
opgave at sidde i formandsstolen i Folketingssalen, så
er det godt, at man også bliver inviteret på middag i
ny og næ og udveksle erfaring.

____________________________________________________________________
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Havneaktivitet
Jeg havde i starten af maj fornøjelsen af at få besøg af Jakob Svane
og Klaus Andersen fra bancheforenignen Danske Havnevirksomheder.
Vi havde en rigtig god drøftelse af havnenes og havnevirksomehdernes
rammevilkår. Havnene står centralt i transportsektoren, og
fremdadrettet skal vi sørge for, at der er sammenhæng og
meningsfyldt samarbejde imellem de forskellige transportformer.

____________________________________________________________________
Ræv bag øret
I Asien er de vilde med at købe danske skind af meget høj
kvalitet. Jeg var på feltbesøg i de kæmpe haller i Glostrup,
hvor Kopenhagen Fur (Danske Pelsauktioner) holder til. Det
var et imponerende syn, og så glæder det mig, at der i
Danmark er høj fokus på dyrenes velfærd for mink og andre
pelsdyr. Industrien står også for 8-9 milliarder kroner i
eksportindtægter, hvilket jo gavner den danske velfærd.

____________________________________________________________________
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4. maj hos Hjemmeværnet
Det var en ære og en fornøjelse at holde tale 4.
maj i Danske Soldaters Mindelund ved Rindsholm
Kro. Som militærmand, så det står mit hjerte
meget nært at tale ved disse arrangementer.
Det gør mig stolt over at være dansker, og mit
budskab stod klart: Danmark – om din frihed vil
vi værne!

__________________________________________________________________________

Fornemt besøg i Ans
En sand parade af prætige biler trillede ind på
pladsen ved Kernehuset i Ans. Ildsjæle fra hele
landet holder disse gamle V8’ere i live, og det var
et fantastisk skue. Veteranbiler er og bliver min
favorit hobby. Det var en kæmpe oplevelse at se
dem i min by.

Mere skov i Danmark
Den 6. maj var det Skovens Dag, og gennem de sidste 30 år er der blevet langt mere statslig skov at
fejre. I 1989 vedtog Danmark at fordoble skovarealet over de næste 100 år, og siden er der kommet
ny statslig skov til, der tilsammen dækker 11.000 hektar.
En af skovene er Himmerig Skov ved Hinnerup i Østjylland. Her blev de første træer plantet på en
mark for 25 år siden. Mens nogle af de første træer nu rækker over ti meter op i vejret, bliver der i
dag på Skovens Dag plantet 150.000 nye træer som en del af en udvidelse af skoven.
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Jeg tror, jeg deler glæden ved at gå en tur eller dyrke motion i skoven med langt de fleste danskere.
De nye statslige skove bliver placeret tæt på byer, så danskerne får bedre muligheder for friluftsliv i
grønne omgivelser. Samtidig beskytter de grundvandet og leverer en bæredygtig ressource i form af
træ. Derfor er jeg glad for, at kommuner og forsyningsselskaber viser stor interesse for at rejse ny
skov sammen med staten.
Hvert år bliver der etableret cirka 200 hektar ny statsskov, hvilket svarer til at plante omkring
600.000 træer årligt. Derudover indgår der lysåbne naturområder som enge og søer i de nye skove.
Både gamle og nye skove har stor værdi
Naturstyrelsen har i dag omkring 30 aktive skovrejsningsprojekter i samarbejde med forskellige
kommuner og forsyningsselskaber fordelt over hele landet.
Vi har både brug for mere skov og for at beskytte naturværdierne i de eksisterende skove bedre. I
nye statsskove kommer friluftsliv og beskyttelsen af grundvandet i første række, mens de gamle
skove er særligt vigtige for sjældne dyr og planter. Derfor er regeringen også i fuld gang med en
historisk udlægning af urørt skov, hvor biodiversitet får førsteprioritet i en femtedel af statens
eksisterende skove.
De nye statslige skove bliver etableret i samarbejde med lokale kommuner og forsyningsselskaber,
som bidrager med mellem 50 og 100 procent af udgiften til køb af arealer.
I år er der også kommet en ny mulighed for, at borgere og virksomheder kan støtte statslig
skovrejsning i form af såkaldte folkeskove i samarbejde med organisationen Growing Trees Network
Foundation. Donationerne vil være med til at øge de midler, som staten i forvejen har afsat til at
rejse ny statsskov. Det betyder, at der kan rejses endnu mere skov fremover.

____________________________________________________________________

GODT NYT: AFTALE OM FINANSIERING AF GHETTOUDSPIL
Venstre ønsker et Danmark uden parallelsamfund. For det er et problem, når en stor gruppe lever
isoleret fra det danske samfund. Det udfordrer sammenhængskraften.
Regeringen fremlagde tidligere i år en parallelsamfundsstrategi, og vi har nu efter konstruktive
forhandlinger indgået en aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF om
finansiering af strategien med 10 milliarder kroner. Dermed er der nu finansiering på plads til en
bred vifte af initiativer, der er målrettet de områder, hvor udfordringerne med parallelsamfund er
størst.
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STORE PROBLEMER MED PARALLELSAMFUND
Danmark bygger på værdier om frihed, ligeværd og frisind. Og Danmark er et land, hvor alle, der
kan, forventes at deltage aktivt i fællesskabet. Desværre er der en stor gruppe, som lever isoleret
fra det danske samfund.
Det ønsker Venstre at gøre noget ved. I de mest udsatte områder som Tingbjerg og Vollsmose er kun
40 pct. af fædrene og 25 pct. af mødrene i beskæftigelse eller uddannelse. Hver tredje ikke-vestlige
indvandrer mellem 22 og 59 år har ikke været i beskæftigelse eller uddannelse i mindst fire af de
seneste fem år. Nu lader vi handling afløse mange års snak om disse problemer.

__________________________________________________________________________

Kørelærere på Christiansborg
Der var blå himmel over Borgen, da jeg fik besøg af
Kørelærerforeningen med formand Lisbet Jensen i
spidsen. Vi havde en god drøftelse omkring fremtidens
køreuddannelse, om rekruttering af fremtidens
kørelærere og om hvordan vi fremadrettet organiserer
køreprøver, så der ikke skal være urimeligt lang
ventetid på dem.

__________________________________________________________________________
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Hjejlen sejler endnu
I Silkeborg havn er der masser af aktivitet når
foråret sætter ind. Hjejleselskabet har søsat
deres flotte skibe, og endnu en sommersæson
kan gå i gang. Jeg var ombord på perlen
blandt skibene – Hjejlen – der har sejlet siden
1861. Der var damp på kedlerne, da kursen gik
mod Himmelbjerget. Jeg vil anbefale alle at
tage en tur forbi Silkeborgsøerne i løbet af
sommeren og få en skøn og anderledes
oplevelse. Fantastisk at være på besøg i
maskinrummet.

__________________________________________________________________________

Mindre ventetid på behandling i Sundhedsvæsnet
Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans, Mf for Venstre
Siden regeringen tiltrådte er den gennemsnitlige ventetid på behandling faldet med hele fem dage.
Dette kan vi være stolte af. Der har gennem de sidste mange år været stor debat omkring for lange
ventetider på behandling på landets sygehuse, og ligeså længe har det været et problem. Det ser dog
ud til at lysne, for ventetiden er faldet. Det lyder måske ikke af meget, men hvis man står og venter
på at blive opereret, så er det bestemt ikke uden betydning at kunne komme til fem dage tidligere.
Denne fremgang er et resultat af politisk handlekraft. Venstre genindførte ved regeringsskiftet i 2015
behandlingsgarantien på 30 dage. Det har haft virkning. Vi har formået at styrke
patientrettighederne, og det kan nu mærkes. Jeg bliver glad og stolt, når vores arbejde har en så
positiv effekt. Vi skal fortsat arbejde med at styrke patienters rettigheder, så vores sundhedsvæsen
stadig kan blive mere effektivt. Det er en fuldstændig central opgave for et velfærdssamfund, og jeg
melder mig stadigvæk med glæde ind i kampen.

__________________________________________________________________________
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Feltbesøg 1 med Viborgegnens Liberale Erhvervslaug - Esbjerg
Direktør Kurt Skov fra Blue Water Shipping var en
særdeles kompetent guide, da jeg skulle vises rundt på
Esbjerg Havn i sammenhæng med
virksomhedsbesøgsturen. Der er enorm erhvervsaktivitet
på havnen, bl.a. med godstransport til/fra England,
udskibning af vindmøllekomponenter og off-shore
aktivitet i forhold til olie, gas og havvindmøller.
Det var også uhyre interessant at høre Kurt Skov fortælle
om hans gigantiske logistikvirksomhed, Blue Water
Shipping, der startede i 1972. Nu er det en
verdensomspændende virksomhed med mere end 1500 medarbejdere og en omsætning på omkring 6
milliarder kroner på godstransport til lands, til vands og i luften og en række andre logistiske
aktiviteter. Det er et fantastisk erhvervseventyr baseret på dygtighed og hårdt arbejde.

____________________________________________________________________

Feltbesøg 2 med Viborgegnens Liberale Erhvervslaug - Billund
LEGO er en fantastisk familieejet virksomhed, der sælger
legetøj i 140 lande, beskæftiger 17.500 medarbejdere globalt
(heraf 4.500 i Billund), producerede 75 milliarder LEGO-klodser
i 2017, havde årlig omsætning i 2017 på 35 milliarder kroner og
tjente 10,4 milliarder i 2017. LEGO bidrager således markant
til at gøre Danmark rigere og positivt kendt i resten af verden.
Det var enormt spændende at besøge dem og få indblik i deres
koncern.
Efter besøget er jeg dog lidt i tvivl om jeg bør skifte
rang fra Major til Klodsmajor. Jeg takker LEGO for et
godt besøg.

8

__________________________________________________________________________

Feltbesøg 3 med Viborgegnens Liberale Erhvervslaug - Haderslev
Det smagte særdeles godt at besøge den veldrevne
familiejede virksomhed Fulgsang i Haderslev. Her
produceres der malt og brygges øl af højeste kvalitet
efter de bedste sønderjydske traditioner. Det var
meget interessant at få et nærmere kig på en
virksomhed, der har eksisteret siden 1865 og som
stadig levere produkter i verdensklasse.

___________________________________________________________________

At blive dansk statsborger er noget særligt
Af Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans MF for Venstre
Venstre ønsker at skærpe betingelserne for at blive dansk statsborger. For vi vil gøre det lysende
klart, at det er noget ganske særligt at blive dansk statsborger. Det er ikke noget, man bare får, men
noget man skal gøre en aktiv indsats for at opnå.
Derfor har regeringen nu præsenteret et udspil til en ny indfødsretsaftale. Vi vil bl.a. skærpe
selvforsørgelseskravet. Det betyder, at en ansøger til dansk statsborgerskab ikke må have modtaget
offentlige ydelser de seneste 2 år forud for fremsættelse af et lovforslag om indfødsrets meddelelse.
Samtidig ønsker vi at skærpe kriminalitetskravet ved ansøgning om dansk statsborgerskab. Fremover
skal det medføre permanent udelukkelse fra at opnå dansk statsborgerskab, hvis en ansøger fx har
begået vold mod børn, seksualforbrydelser eller banderelaterede forbrydelser. For har man begået
alvorlig kriminalitet i Danmark, så skal man ikke kunne blive dansk statsborger.
Det er noget ganske særligt at være dansk statsborger, og det skal vi værne om. Det er noget, man
skal gøre sig fortjent til. Vi tager ansvar for vores fælles samfund og fremtid. Vil man være dansk
statsborger skal man ikke komme sovende til det. Det skal derimod kræve, at man viser, at man vil
det danske samfund, og at man kan forsørge sig selv.
Det er kun rimeligt, at vi stiller krav til dem, som kommer hertil, ligesom vi stiller krav til de
mennesker, der er så privilegerede at have et medfødt statsborgerskab.

____________________________________________________________________
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Plastdag 2018
Den 17. maj var der Plastdag. Selvom vi i Danmark
allerede har godt styr på vores plastaffald og på
genanvendelse, så skal vi gøre mere. Derfor har
regeringen planlagt en række initiativer, blandt andet
for at fjerne plastikaffald fra strand og hav og for at
komme mikroplast til livs. Og med en ny national
plasthandlingsplan skal vi blive endnu bedre til at
genanvende plastik og sikre, at plastik ikke flyder i
naturen.

____________________________________________________________________
Dansk-lettisk venskab i 25 år
Byen Them har i 25 år formået at vedligeholde deres
venskab med den lettiske by Gulbene. Jeg fik æren af
at holde en festtale, der hyldede deres engagement.
Venskabsforeninger som disse er med til holde os
sammen som verdenssamfund, og det skaber gode
relationer og forståelse.

____________________________________________________________________
Socialt ansvar på Grundfos i 50 år
Endnu engang gik turen til Grundfos. Denne gang
skulle det fejres, at stifteren af Grundfos, Poul Due
Jensen, for 50 år siden oprettede Danmarks første
beskyttede værksted. Hans søn, Niels Due Jensen
berettede om det særlige Grundfos-DNA, der ligger
bag denne flotte indsats gennem 50 år. Herunder
stifterens kloge devise: “Du skal tro du er noget, og
uanset hvem du er, så kan du noget, som vi i
fællesskab kan drage nytte af”.
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Rekordhøj beskæftigelse
Det går faktisk rigtig godt i Danmark. Der er nu
flere beskæftiget i den private sektor, end der var
før finanskrisen, og det er det højeste antal
nogensinde! Kun 4 procent af arbejdsstyrken er
ledige. Det er godt nyt. For flere private
arbejdspladser giver flere kroner i vores fælles
husholdningskasse – penge, vi kan bruge på vores
fælles velfærd.

____________________________________________________________________
Feltbesøg ved Hovedbanegården/DGI Byen
Sammen med Kim Christiansen fra DF var jeg med til at
besigtige den holdeplads, der bliver brugt af fjernbusser,
der kører til og fra København. Jørgen Andersen, som er
busvognmand, fortalte om pladsen og de udfordringer,
der hører til. Det var godt at få syn på sagen.

__________________________________________________________________________

V: Nu skal pengene findes til trafikkens masterplan
Af Kristian Pihl Lorentzen, Transportordfører for Venstre, Altinget.dk 23. maj 2018
2009 blev et godt år for Danmarks mobilitet og den trafikale infrastruktur.
Dengang lykkedes det at samle et bredt politisk flertal omkring Infrastrukturfonden. En historisk
trafikaftale med holdbar finansiering på knapt 100 milliarder kroner.
De mange penge er efterfølgende blevet udmøntet til realisering af påtrængende trafikale
investeringer i perioden 2010-2020. Mange af projekterne er afsluttede og har allerede gjort stor
gavn for mobiliteten.

11

Dengang var der klar tyngde på kollektiv transport og jernbanen. Nu er det blevet tid til at lægge
tyngde på asfalt, der kommer til at spille en hovedrolle i fremtidens grønne transport. Som
infrastruktur for grønne og energieffektive biler, lastbiler, busser og cykler.
Vi må dog ikke glemme jernbanen, hvor den store udfordring frem mod 2030 bliver at få togene til at
køre til tiden på de eksisterende skinner - samt på elektrificering.
Gentag succesen og ryd op i hængepartierne
Venstre er meget optaget af, at vi får gentaget den store succes fra 2009.
Som påpeget af vigtige aktører i erhvervslivet, fagbevægelsen og borgernes interesseorganisationer
er der et påtrængende behov for en ny, stor og sammenhængende strategi - investeringer i den
trafikale infrastruktur i perioden 2020-2030.
En sådan masterplan vil sikre mest mulig effekt for anlægskronerne, et nogenlunde ensartet
investeringsniveau, samt – ikke mindst – forudsigelighed for kommunerne, virksomhedernes og deres
pendlende medarbejdere.
Vi kan ikke forsvare, at en del af Danmarks vækst – og dermed velstand og velfærd – holder i kø på
vejnettet.
Kapaciteten skal udbygges, hvor der er trængsel og flaskehalse. Desuden skal der bygges bedre veje,
der kan bidrage til et sammenhængende Danmark i bedre balance.
Her er 2+1 veje en rigtig god og forholdsvis billig løsning mange steder i landet. Mange vigtige
vejprojekter ligger allerede og er grydeklare. Enten med vedtaget anlægslov eller med gennemført
VVM-undersøgelse og fastlagt linjeføring. Der mangler ”kun” finansieringen for, at vi kan komme i
gang.
Venstre føler en stor forpligtelse til, at vi snarest får ryddet op i disse hængepartier, hvor borgerne
med rette kan forvente, at der skrides til handling.
Asfalt er vigtigt, men ikke alt
En masterplan bør dog omfatte mere og andet end blot asfalt. Der er også brug for, at der afsættes
penge til en række vigtige formål.
Herunder til fremme af omstillingen til grøn transport, fremme af cyklisme, bekæmpelse af
trafikstøj, styrkelse af trafiksikkerheden, styrkelse af handicappedes adgang til kollektiv transport
samt fremme af nye teknologiske løsninger til styrkelse af mobiliteten og sikkerheden.
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Der er således rigeligt med gode formål og projekter at finde penge til i en kommende masterplan.
Til gengæld er der ikke behov for nedsættelse af flere kommissioner eller ekspertgrupper, som flere
har peget på.
Behovene landet over er uhyre velbelyst. Projekterne er velbelyste. Vi har alle brikkerne til
puslespillet liggende på bordet.
Nu er det op til os politikere at få brikkerne samlet til en god masterplan i kølvandet på det
kommende folketingsvalg. Men vigtigst af alt: Der skal findes penge til realisering af masterplanen.
Regeringen har foreløbigt afsat 19,5 milliarder kroner ekstra til infrastrukturinvesteringer frem mod
2025. Det er en rigtig god start.
Dertil kommer muligheden for at sætte pensionsfonde og anden privat kapital i spil ved dertil egnede
projekter, såsom den vigtige østlige ringvej/tunnel ved København.
S leverer ikke finansiering – kun et stort sort hul
Desværre har Socialdemokratiet endnu ikke budt ind med finansiering, selvom partiet ikke holder sig
tilbage med at tale varmt for projekter rundt i landet.
De har afsat nul kroner ekstra til infrastrukturen i deres 2025-plan. Derimod har Socialdemokratiet
hovedansvaret for, at der lige nu findes et stort sort hul i Togfondens fase 2 på 15 milliarder kroner.
På denne baggrund står det lysende klart, at betingelsen for at komme med i en bred politisk aftale
om en masterplan for investeringer frem mod 2030 må være, at Togfondens luftige fase 2
skrinlægges.
Også i lyset af, at de påtrængende vejprojekter landet over er langt vigtigere for samfundet end en
ny højhastighedsbane ned gennem Østjylland og en ny jernbanebro over Vejle Fjord.
I det hele taget skal vi have ryddet op i de forligskredse, der stritter i forskellige retninger, ved at få
det hele samlet i én masterplan med et solidt politisk flertal bag.
Men først må partierne forholde sig til en holdbar finansiering. For uden penge går det ikke.
Jeg ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde på tværs af partierne om at løse denne store og
vigtige udfordring. Hvor der er vilje, er der vej!

____________________________________________________________________
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Midtjyder på Borgen
Det glæder mig, at der er interesse i at se, hvordan
Christiansborg ser ud på indersiden og hvordan det danske
demokrati er opstået og fungerer. Derfor var det et
kærkomment besøg, da jeg viste intet mindre end 55
midtjyder rundt. Der var mange fine spørgsmål, og så er det
altid skønt med besøg hjemmefra.

__________________________________________________________________________

Besøg fra Roskilde
Heldigvis får jeg ret tit besøg på
Christiansborg, hvilket er godt, for jeg skulle
nødigt gå hen og kede mig. I denne omgang fik
jeg besøg af brave folk fra Roskilde Kommune.
Det er dejligt med en levende interesse for det
danske folkestyre.

__________________________________________________________________________
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Fodgængerpris 2017
Jeg er både stolt over og glad for, at Dansk
Fodgænger Forbund kom ind på Christiansborg og
overrakte mig “Fodgængerprisen”. Direktør Ullaliv
Friis og næstformand Anne Brix Christiansen gav
mig både et diplom og et flot glasfad. Jeg tager
med smil imod den tildelte hæder, og så ser jeg
frem til et fortsat godt samarbejde med
foreningen og de øvrige interesseorganisationer
for trafikanter. Vi skal fremme en hensynsfuld og
sikker adfærd blandt alle i trafikken.
Overrækkelsen blev filmet og du kan se videoen ved at klikke på dette link

Feltbesøg på det sydlige Amager
I den lune aftensol drog jeg mod det sydlige Amager for at
besøge Dragør Fort og Dragør Havn. Det var en fantastisk
oplevelse, og ikke kun på grund af vejret. Men også at se de
idylliske smalle gader og de smukke gule huse. Det er et af de
skønneste steder i det her land.

__________________________________________________________________________
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Grundlovsdag skal fejres landet over
Jeg ser frem til at tale om Danmarks frihed og folkestyre. Vi må værne om vores værdier som land,
og hvilken bedre dag end Grundlovsdag til at gøre det. Jeg skal tale i Karup først og senere på
Borgvolden i Viborg. Jeg glæder mig.

__________________________________________________________________________

God aftale om erhvervsfremme
Af Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans, MF for Venstre
Det er vigtigt for virksomhederne, at Danmark har et velfungerende erhvervsfremmesystem med
ydelser, der er enkle og møder deres behov. Navnlig opstartsvirksomheder samt små og mellemstore
virksomheder, der fx skal ud på nye markeder eller anvende nye forretningsmodeller og teknologier,
har brug for at kunne få kompetent vejledning og mulighed for udvikling gennem
erhvervsfremmesystemet.
På denne baggrund kipper jeg med flaget for, at Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti har indgået aftale om en grundlæggende forenkling og
effektivisering af erhvervsfremmeindsatsen. Antallet af politisk ansvarlige niveauer skal reduceres til
to: Ét decentralt niveau med en stærk kommunal forankring og staten. Derved skabes en struktur,
der medvirker til at minimere nuværende overlappende indsatser.
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Konkret indebærer aftalen følgende:
Forenklingen sætter ind på 4 hovedområder for at skabe en mere fokuseret og fremtidssikret
erhvervsfremmeindsats.
1. Bedre kvalitet og tilgængelighed i erhvervsservicen. Der oprettes tværkommunale erhvervshuse og
etableres en digital erhvervsfremmeplatform.
2. En sammenhængende decentral erhvervsfremme. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse overtager
ansvaret fra de regionale vækstfora og klyngeindsatsen konsolideres.
3. Forenkling af den statslige erhvervsfremme. Indsatsen for vidensbaseret iværksætteri styrkes med
ophæng i Vækstfonden og Innovationsfonden, og der skabes én indgang for låne- og
egenkapitalformidling og én for tilskudspuljer til innovation, udvikling og demonstration.
4. Stærkere destinationer og bedre sammenhæng i turismefremmeindsatsen. Den kommunale indsats
konsolideres i destinationsselskaber, og der øremærkes turismeprojektmidler under
Erhvervsfremmebestyrelsen. Der skabes bedre sammenhæng i indsatserne mellem de større
offentlige turismeaktører.
Jeg har i processen kæmpet for, at kommunerne fortsat bliver det lokale omdrejningspunkt for
virksomhederne og at de får en større rolle i erhvervsfremmesystemet end i dag. Også i forhold til
fremme af turismen. Jeg glæder mig over, at dette mål blev nået. Derved kan virksomheder og
kommuner udvikle en stærk lokal erhvervsfremmeindsats i den enkelte kommune og på tværs af
kommuner.

DTLs årsmøde
Jeg havde i år den ære at holde tale ved DTL’s årsmøde. Talen
var rettet til de forsamlede danske vognmænd, for hvem jeg
har og vil kæmpe for bedre vilkår. Det går blandt andet ud på
at sørge for, at vi politikere ikke bebyrder vognmændene med
overflødige regler og bureaukrati, som alligevel ikke rammer
skiven i forhold til hensigten med dem. Derimod skal vi
politikere hjælpe med at sikre ordnede forhold og fair
konkurrence i branchen. Venstre kæmper i den forbindelse for oprettelse af en tysk inspireret
kontrolenhed under Færdselsstyrelsen, der kan gennemføre vejsidekontroller af tunge køretøjer.
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Dialogmøde med borgmesteren i Viborg
Jeg deltog igen i et dialogmøde med Viborgs borgmester Ulrik
Wilbek. For mig er det uhyre vigtigt, at vi folketingsmedlemmer
holder tæt føling med situationen ude i kommunerne - og da
særligt der, hvor vi er valgt. Jeg havde en god dag på Viborgs
Rådhus, hvor jeg blev opdateret i forhold til, hvad der rør sig i
kommunen. Gensidig orientering mellem det landspolitiske og
lokalpolitiske niveau er uhyre vigtigt.

__________________________________________________________________________

Feltbesøg ved Ry Mølle
Ved Ry Mølle produceres der grøn elektricitet med
Gudenåens vand som drivkraft. Jeg blev vist rundt af
ejeren af Ry Mølle, godsejer Peter Busck og medlem
af fonden bag Harteværket ved Kolding, Charles
Nielsen. Vi havde en inspirerende og vigtig drøftelse
af rammevilkårene for vore få tilbageværende
vandkraftværker, der fungerer som levende
kulturhistoriske perler, der bør bevares for
eftertiden. Fungerende værker, der har økonomi til
et højt vedligeholdelsesniveau samt aktiv formidling
af kulturhistorien og den grønne energiproduktion, skal bevares som levende værker.

Feltbesøg hos Danske Fragtmænd
Danmarks største nationale transport- og distributionssystem
med 24 fragtterminaler landet over, 3000 dygtige
medarbejdere og 1600 lastbiler. Leverer 9 millioner
forsendelser om året. Distribuerer i hele landet fra dag til dag
baseret på mere end 100 års erfaring. Det er Danske
Fragtmænd, og jeg havde et uhyre interessant og lærerigt
besøg hos dem. Jeg er meget imponeret over deres
virksomhed. De står i sandhed for effektivitet, orden,
præcision og kvalitet i højsæde. Jeg siger tak til adm. direktør Jørn P. Skov samt erhvervspolitisk
direktør Peter B. Jepsen for et spændende besøg.
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Drivers Event redder menneskeliv
Af MF Rasmus Prehn, transportordfører for Socialdemokratiet og MF Kristian Pihl Lorentzen,
transportordfører for Venstre
I april blev der på Christiansborg gennemført en velbesøgt og vellykket konference, hvor vi satte
fokus på styrkelse af trafiksikkerheden i forhold til de unge mandlige bilister med masser af oktan og
hormoner i blodet. Denne gruppe bilister er desværre fortsat kraftigt overrepræsenterede i
ulykkesstatistikkerne. Til gengæld levner dette mulighed for at forebygge alvorlige trafikuheld, hvis
vi formår at sætte aktivt og målrettet ind overfor denne gruppe.
Som et lysende eksempel på en vellykket forebyggende indsats blev der på konference sat fokus på
Drivers Event, der indtil 2016 blev gennemført på Sjællandsringen ved Roskilde – med tilhørende
Drivers Club. Der hersker ingen tvivl om, at netop Drivers Event gennem årene har gjort et meget
stort indtryk på de mange unge, der har deltaget. De har fået direkte syn for sagen med hensyn til de
enorme og farlige kræfter, der er i spil, hvis man kører vanvittigt og hensynsløst.
Anskuelighedsundervisning og forebyggelse af ulykker i højeste potens.
Derfor er det meget positivt, at der i kølvandet på førnævnte konference er kommet en række
positive tilkendegivelser fra kommuner, kørelærere, politiet og andre på, at Drivers Event på
Sjællandsringen bør genoptages i kraft at et nyt partnerskab mellem relevante offentlige
myndigheder og private sponsorer. Vi opfordrer til, at andre sjællandske kommuner vil bakke
økonomisk op om projektet, der netop er målrettet en del af kommunernes unge bilister og som til
syvende og sidst styrker alles sikkerhed i trafikken. Vi opfordrer også til, at andre relevante partnere
såsom Rådet for Sikker Trafik og private sponsorer bakker op om Drivers Event, så det økonomiske
grundlag kan fremtidssikres. Hvis der løftes i flok, bliver byrden overkommelig for den enkelte.
Vi vil arbejde aktivt for, at det effektivfulde Drivers Event koncept også udbredes til andre dele af
landet, så vi i de kommende år kan få nogle af de vilde unge mandlige bilister ud af
ulykkesstatistikkerne. Dette vigtige mål er vi overbeviste om, at vi kan nå ved forenede kræfter.

Veteranlastbiler kan nu køre de nye studenter rundt i studenterugen
Fra den 1. januar 2019 ændres registreringsbekendtgørelsen, så det bliver lettere at køre
eksamenskørsel i veteranlastbiler. For sommeren 2018 gives en generel dispensation, der undtager
veteranlastbiler fra kravet om partikelfilter i miljøzoner, så de kan benyttes til eksamenskørsel med
sommerens studenter.
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Jeg glæder mig over, at vi kan fastholde den gode danske tradition, det er, når vores studenter i
lastbil fejrer, at har de har fået studenterhuen i hus. Det er altid en fornøjelse, at se dem fylde
gader og stræder hvert år til sommer. Jeg har længe kæmpet for, at få lavet reglen om, som
forhindrede veteranlastbiler i at kunne køre de glade studenter rundt i byen, når huen var kommet
på de unge mennesker. Det er derfor yderst positivt, at regeringen sammen med Dansk Folkeparti nu
ændrer reglerne, så studenterne permanent hvert år kan blive transporteret rundt i veteranlastbil i
studenterugen.

Afslutningsdebat i Folketingssalen
Folketingsåret nærmer sig sin slutning og traditionen tro blev der den 30. maj holdt afslutningsdebat
i Folketingssalen. Det er en mulighed for de forskellige partier at fremhæve, hvad der skal lægges
vægt på i det kommende folketingsår. Statsministeren holdte en stærk tale. Han nævnte blandt
andet, at regeringen efter sommerferien vil fremlægge en sammenhængsreform, der går ud på,
hvordan vi får bedre ledere i det offentlige, og hvordan offentlige ansatte får mere frihed og bedre
mulighed for at levere den kvalitet, som både danskerne og medarbejderne selv ønsker. Det skal
sikre, at vores offentlige sektor bliver ved med at levere ordentlig velfærd. Derudover vil der lægges
fokus på psykiatrien i Danmark. Der er afsat 400 millioner, som skal løfte psykiatrien, så vi kan
hjælpe alle dem, der dagligt kæmper med psykiske lidelser. Lars Løkke nævnte også den indsats som
regeringen har lagt for dagen for at komme udfordringerne om udkants-Danmark til livs. Vi har
moderniseret planloven, så den giver yderkommuner mere plads til at skabe udvikling og
arbejdspladser. Vi har sænket færgetaksterne, så det er billigere at komme frem til øerne. Vi har
udvidet motorvejene, forhøjet fartgrænser og sænket taksterne henover Storebælt. Sidst men ikke
mindst har vi flyttet et historisk antal af statslige arbejdspladser ud i landet. Det er alt sammen med
til at forene Danmark, og det er en linje, som vi vil fortsætte med efter ferien.
Det var en meget lang debat. Den startede kl. 8 om
morgenen og sluttede først kl. 22.45 om aftenen. Det var
et maraton på 14 timer og 45 minutter. Men selvom det
holdt hårdt, så gjorde min gode kollega Britt Bager det
rigtig godt som politisk ordfører.

__________________________________________________________________________
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Persondataforordning - Samtykke
EU’s persondataforordning trådte i kræft den 25. maj 2018. Formålet med persondataforordningen er
at harmonisere datalove på tværs af alle EU’s medlemslande, så det bliver nemmere for
virksomhederne operere i EU. Samtidig er loven til for at beskytte EU-borgernes privatliv ved at give
dem flere rettigheder og bedre kontrol over deres personlige data.
Dette betyder, at du skal afgive samtykke til modtage dette nyhedsbrev og at vi har dine personlige
oplysninger; navn og mailadresse.
Fordi du har modtaget dette nyhedsbrev før, så er der et antaget samtykke fra din side. Hvis du
derimod ikke ønsker at modtage nyhedsbrev fra Kristian Pihl Lorentzen, og at dine oplysninger
opbevares, så skal du afmelde dig ved at skrive dette til Sara Lützen; Sara.Lutzen@ft.dk

__________________________________________________________________________

Her kan du se en oversigt over en række af mine kommende aktiviteter:
LØR 02 JUN

Besøg med Venstre Karup hos Biogasanlæg i Grønhøj.

SØN 03 JUN

Feltbesøg hos Harteværket. Et af vore få fungerende vandkraftværker.

MAN 04 JUN

Afstemninger i folketingssalen. Vagt i formandsstolen.

TIR 05 JUN

Grundlovstale i Karup kl. 1120 på Borgvold i Viborg kl. 1430.

06 – 08 JUN

Transportudvalget på studietur i Berlin og München.

MAN 11 JUN

Møder og feltbesøg i Jylland. Aftenmøde med VU Viborgs formandskab.

TIR 12 JUN

Møder på Borgen. Møde om Drivers Event på Sjællandsringen.

ONS 13 JUN

Møder på Borgen. Feltesøg hos Midt- og Vestsjællands politi.

TOR 14 JUN

Besøg i Næstved og Ringsted. Møde om Tange Sø.

FRE 15 JUN
15 – 16 JUN

Morgenmøde med kørelærere med fokus på ventetid på kørekort. Feltbesøg
hos Politigården i Køge, for at få et indblik i administrationen og udlægning
af køreprøver og teoriprøver.
Pramdragerfest i Ans.

17 – 20 JUN

Kontaktudvalgsmøde på Mors med det færøske præsidium.

TOR 21 JUN

Møder på Borgen.

FRE 22 JUN

Feltbesøg i Jylland sammen med transportministeren.

LØR 23 JUN

Veteranbiltræf i Ans. Jeg stiller op med min gamle Mercedes Benz 250S.

25 – 29 JUN

Trafikalt sommertogt med Andreas Steenberg i Midt- og Vestjylland.

30 JUN – 01 JULI

Romklubaktivitet i Thorsminde.

MAN 02 JULI

Møde i Viborgegnens Liberale Erhvervslaug.
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