Nyt fra Borgen
oktober 2017

Kommunalvalg, finanslovsforhandlinger og trepartsaftale
En travl oktober måned er nu et overstået kapitel. Og jeg ser nu frem til en endnu mere travl og begivenhedsrig november måned, hvor kommunal- og regionrådsvalget den 21. november selvsagt kommer til at fylde meget. Selvom jeg ikke selv stiller op, kommer I alligevel ikke til at slippe helt for
mig. Jeg vil være at finde ude i landskabet fra tid til anden, for hjælpe mine brave lokale partifæller. Så jeg håber bestemt, vi ses derude.
Finanslovsforhandlingerne er i fuld gang, og her følger en kort statusopdatering på, hvor langt vi er
nået. Den 31. oktober indgik regeringen en bred aftale om forskningsreserven med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Med aftalen prioriterer vi forskning
i bedre sundhed, nye teknologiske muligheder, læring og uddannelser, bedre miljø og en god start til
udsatte børn og deres familier. Aftalen sikrer samtidig, at den frie forskning styrkes. I alt udmønter
vi, med aftalen om forskningsreserven, 1.010 mio. kr. i 2018.
Ligeledes er der netop indgået en aftale om fordelingen af satspuljen på integrationsområdet. Målet
er, at flere udlændinge skal integreres gennem både beskæftigelse og det gode foreningsliv, vi har i
Danmark. Samtidig skal der sættes en stopper for rekrutteringen til bandekriminaliteten. I alt afsættes 250,4 mio. kr. fra satspuljen i 2018-21.
Jeg glæder mig også over, at statsministeren forleden kunne præsentere en rigtig god aftale i kølvandet på trepartsforhandlinger mellem regeringen, fagbevægelsen og arbejdsgiverne. Nu har vi sikret
bedre rammer og muligheder for bedre efteruddannelse af medarbejdere rundt i hele landet.
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Det er dejligt at se, at vi endnu engang kommer i mål med vores politik.

____________________________________________________________________
Morgenmøde ved Erhverv Silkeborg
Oktober måned blev sparket i gang med en kort køretur fra Ans til
Silkeborg. Her skulle jeg til morgenmøde hos Erhverv Silkeborg, der
har domicil i det flotte gamle rådhus på torvet. Vi havde en meget
udbytterig dialog om den erhvervsfremmende indsats og iværksætteriet i vores samfund. Herunder mulighederne for at få ryddet op i
den nuværende indviklede system med erhvervsfremme, hvor der
efter min opfattelse er for mange aktører – med deraf følgende
manglende fokusering af indsatsen.

____________________________________________________________________
Folketingets åbning
Som det står skrevet i Grundloven, så
starter et nyt folketingsår den første
tirsdag i oktober kl. 1200. Som præsidiemedlem så jeg meget frem til
modtagelsen af den kongelige familie
på den store trappe. Her havde jeg
til opgave at ledsage HKH Kronprinsessen til området bag den kongelige
loge. Traditionen tro skulle statsministeren holde åbningstale, og han
skuffede bestemt ikke. Jeg var vidne til en fremragende åbningstale. Folketingets åbningsdag er altid
en festdag, hvor jeg kan se frem til, at mødes med alle mine gode kolleger efter fire måneders lovgivningspause (ikke at forveksle med ferie). Dertil kom åbningsgudstjenesten i Christiansborg Slotskirke, som i år var med prædiken af biskoppen fra Viborg Stift.

____________________________________________________________________
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Flere statslige job på vej til provinsen
Af Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans, MF for Venstre
Et mere sammenhængende Danmark og et land i bedre balance er et af de vigtige mål for Venstre og
den samlede regering. Og vi følger op med konkret handling. En ny planlov med plads til øget aktivitet uden for storbyerne, afskaffelse af PSO-afgiften på el og en tiltrængt modernisering af den teoretisk baserede regulering af landbruget er eksempler på tiltag, der sikrer fornyet vækst og jobskabelse
overalt i landet. Det samme er den besluttede flytning af 3900 statslige arbejdspladser fra hovedstaden til provinsen. I den forbindelse blev ”Jyllands juridiske højborg”, Viborg som bekendt en stor vinder med tilgang af Civilstyrelsens ca. 90 arbejdspladser og Nævnenes Hus med ca. 160 arbejdspladser. Dertil kommer en jysk afdeling af DMI i Karup med ca. 7 arbejdspladser. Jeg havde forleden den
store fornøjelse at besøge Civilstyrelsen og Nævnenes Hus sammen med statsministeren. Det var
skønt at opleve optimisme, tilfredshed og fagligt gå-på-mod blandt medarbejderne i kølvandet på en
udfordrende flytning fra København. Der har naturligt været en midlertidig nedgang i produktiviteten
med længere sagsbehandlingstider som følge af, at en del dygtige medarbejdere valgte at søge andre
gode stillinger i København. Til gengæld er der blevet ansat nye dygtige og velmotiverede medarbejdere, der har fundet sig godt til rette i de gode lokaler i Viborg. Og nogle af dem har allerede valgt
at flytte til Viborg sammen med deres familier. Nu behøver jurister og relaterede grupper med rødder i Jylland ikke længere flytte til København for at få attraktive og relevante statslige stillinger.
Dertil kommer den positive synergi og mulige jobrotation mellem de to nye styrelser, Vestre Landsret, Statsadvokaturen, Forsvarets Auditørkorps og rækken af fremtrædende advokatfirmaer i Viborg.
Det tegner til at blive rigtig godt – en meget vellykket udflytning. Til min store glæde har regeringen
nu meldt klart ud: Der skal flyttes mange flere statslige job til provinsen. Allerede i december 2017
vil regeringen præsentere en plan for yderligere flytninger til provinsen. Her skal vi være vakse ved
havelågen med hensyn til yderligere juridisk prægede stillinger, der naturligt hører hjemme i Viborg.
I samme forbindelse hilser jeg det velkommen, at Venstres borgmesterkandidat i Viborg Kommune,
Ulrik Wilbek har peget på muligheden for at flytte dele af den juridiske universitetsuddannelse til
den juridiske højborg i Viborg. Så kommer der endnu mere sammenhæng i tingene. Desuden forfølger
vi derved et andet vigtigt mål om at få standset den omsiggribende centralisering af uddannelserne i
Danmark. Jeg vil kæmpe for, at der i fremtidens samfund generelt kommer flere uddannelser uden
for storbyerne. Danmark skal hænge sammen og vi skal fokusere på et land i bedre balance.

____________________________________________________________________
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Engagerede gymnasieelever fra Viborg besøgte Borgen
Eleverne fra 3.E hos Viborg Katedralskole skal have et
stort tak for besøget på Borgen, det er nu altid hyggeligt med gæster fra hjemegnen. Vi fandt både tid til en
rundvisning på Christiansborg, samt en god og meget
livlig debat om folkestyrets funktion og mulighederne
for at præge dansk politik lokalt og på landsplan.

____________________________________________________________________
Alsang
"Nu falmer skoven trindt om land" og "Vi pløjed og vi
så'ed" gjaldede ud i samtaleværelset til alsang på Christiansborg. Fællessang løfter og er en rigtig god måde at
starte dagen på. Vi mødes til alsang en gang om måneden, og det er en tradition som jeg er særligt glad for.
Den tradition må meget gerne fortsætte i mange år fremover.

____________________________________________________________________
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Venstres landsmøde 2017
Den 7. – 8. oktober blev Venstres årlige landsmøde afholdt i DGI Huset i Vejle, hvor jeg selvfølgelig også havde
fornøjelsen af at deltage. Til mødet blev Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen begge genvalgt til deres respektive poster som henholdsvis formand og næstformand. Dermed står Venstre stærkt og samlet, og vi er i
gode hænder fremover.

Landsmødet giver anledning til at mødes med gode liberale kampfæller fra hele landet. Tak for en
rigtig dejlig weekend. Vi ses helt sikkert til næste år.

Sønderjysk rundtur
Sammen med min gode ven og kollega Hans Chr.
Schmidt drog jeg ud på et særdeles oplevelsesrigt
besøg i Sønderjylland. Dagen bød ikke kun på et,
men hele fire feltbesøg i både Ribe og Tønder.
Fhv. folketingsmedlem Preben Rudiengaard startede med at byde os velkommen til et meget inspirerende besøg i Ribe, hvor der var anledning til en
snak om bl.a. politik.

Dernæst gik turen til maskinfabrikken OKM A/S i
Tønder. Her produceres der bl.a. komponenter i
aluminium til den tyske bilindustri samt dele til Leopard kampvogne. Det er lige noget for en gammel
eskadronchef som mig.Så fik vi en rundvisning hos
den spændende virksomhed Okholm Lightning i
Tønder. Her producerer 12 dygtige medarbejdere
LED speciallamper og højklasset belysning til kirker,
institutioner mv. Det er her karrierefremmende at få en "lys ide".... Og det sker ofte.
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Sidste punkt på dagsordenen var en drøftelse med borgmester Henrik Frandsen, udvalgsformand Bo
Jessen og gårdejer Hans Otto Sørensen om lokale trafikale udfordringer. Herunder den påtænkte lukning af baneoverkørsler med deraf følgende mertrafik af traktorer og andre langsomt kørende maskiner
på den trafikerede Rute 11.
Det er altid godt at få indsigt i virkelighedens verden.

____________________________________________________________________
På sporet af Danmark
Formanden for HK Trafik & Jernbane, Dennis Alex Jørgensen var
forbi Borgen til en konstruktiv dialog om den danske jernbane. Jeg
finder det altid fornøjeligt at samarbejde med folk, der har dyb
indsigt i jernbanen. På den måde sikrer vi, at tingene bliver gjort
på mest hensigtsmæssig vis. Et tak skal der også lyde for de hjemmelavede hundegodbidder til min søde hund Oskar, som Dennis
havde medbragt.

__________________________________________________________________________

Vellykket trafikdebat
Venstre i Egedal Kommune stod for et vellykket og
velbesøgt trafikdebatmøde på rådhuset i Egedal. Det
var godt at hilse på de mange deltagende V-kandidater til kommunalvalget samt borgmesteren i nabokommunen Frederikssund - de kæmper alle hårdt for
snarlig færdiggørelse af Frederikssundmotorvejen.

__________________________________________________________________________
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Havnekonference
ADP A/S, Danske Havne og foreningen Viden Om Erhverv afholdte den 11. oktober havnekonference i Fællessalen på Christiansborg. Der var her gang i en god
debat om effektiv transport, multimodalitet og havnenes rammevilkår under munter og myndig ledelse af
fhv. transportminister Hans Chr. Schmidt. De mange
deltagere til konferencen bidrog godt med konkrete
indspark ude fra virkelighedens verden. Tak for en rigtig god konference.

____________________________________________________________________
Genopladning på Maldiverne
Efter en travl start på folketingsåret var det blevet tid til efterårsferie. Det betød en uges ferie på Maldiverne sammen med min kone
og gode venner. Her var der store palmer, hvide sandstrande og
krystalklart havvand. Det var lige til at holde til. Der var hvert fald
rig mulighed for at genopbygge kampkraften ved det Det Indiske
Ocean. 30 grader i skyggen, puha. En uges ferie på Maldiverne betød også en uge, hvor vi skulle undvære lille Oskar. Derfor var det
også dejligt, da han bød på en meget varm velkomst i Ans.

Bruuns Bro bevares
Af transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V), politisk ordfører Jakob Ellemann-Jensen (V), kultur- og boligordfører Britt Bager (V) og borgmesterkandidat Bünyamin Simsek (V)
Bevarelsen af Bruuns Bro er en realitet. Efter en lang og sej kamp er det lykkedes Venstre, at få partierne bag Togfonden til at bakke op om løsningen, der bevarer Bruuns Bro.
I slutningen af sidste år besluttede et flertal i Aarhus byråd, udenom Venstre, at give Banedanmark
lov til at nedrive Bruuns Bro. Siden da har vi i Venstre kæmpet for bevarelsen af Bruuns Bro. Dels
fordi vi anser broen for at være et vigtigt stykke af Aarhus’ historie og et vartegn for byen. Og dels
fordi der er en overvældende stor lokal modstand mod at nedrive broen fra beboerne i Aarhus.
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En gennemgang fra Banedanmark viser yderligere, at en løsning med sporsænkning og derved bevarelse af Bruuns Bro og vandrehallen, er betydelig billigere end at rive broen og vandrehallen ned – for
derefter at bygge den op. Den sidste løsning vil betyde mere omfattende arbejde, og det vil skabe
unødige gener for aarhusianerne. For slet ikke at nævne det trafikale ragnarok, det vil skabe i midtbyen, hvis broen bliver revet ned. Det vil vi i Venstre ikke være med til.
Vi har hele tiden ment, at det må stå soleklart for enhver, at en bevarelse af Bruuns Bro er den mest
hensigtsmæssige og den helt rigtige løsning.
Det har været en lang og sej kamp for at få opbakning til, hvad vi mener, er den rigtige løsning. Men
det er endelig lykkedes, og partierne bag Togfonden bakker nu også op om en bevarelse af Bruuns
Bro.
Det glæder os naturligvis. Vi har lyttet til borgerne og stået fast på at bevare et vigtigt monument for
Aarhus by. Så vi nu får den bedste og billigste løsning til gavn for Aarhus og alle aarhusianerne.

___________________________________________________________________
SIF Ambassadørerne på udflugt og til kamp
Sammen med SIF Ambassadørerne var jeg på tur til Silkeborg Museum. Stor tak til museumsdirektør Ole Nielsen for
denne uhyre interessante rundvisning. Turens højdepunkt
var helt sikkert Tollundmanden fra ca. år 400 f. Kr. og den
aktuelle udstilling om ansigtets betydning som. Et besøg
her kan klart anbefales.
Turen bød herefter på spisning på Jysk Park efterfulgt af
fodboldkamp, hvor Silkeborg IF tog imod Sønderjyske. Den
gode dag blev heldigvis ikke spoleret, da en god kamp endte med 1-0 i Silkeborg IF’s favør. Det er noget, vi kan lide.

___________________________________________________________________
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Feltbesøg ved motorvejsbyggeriet ved Holstebro
Det blev også til et feltbesøg ved den kommende motorvej mellem Holstebro Nord og Herning sammen med Vborgmesterkandidat Jens Kristian Hedegaard og Søren
Gade. Når denne nye vej åbner i 2018, kan vi se frem til
grobund for fornyet vækst og jobskabelse i Nordvestjylland. Det vil Venstre kæmpe for lokalt, og vi glæder os
til åbningen.

____________________________________________________________________
Dejlig søndag i det midtjyske
Det blev til en begivenhedsrig dag i det midtjyske. Besøget ved motorvejsbyggeriet blev kombineret med et
feltbesøg to og tre i henholdsvis Kølkær og Fasterholt.
Byerne har et stort ønske om, at der igen kommer trinbræt og togstop i de to landsbyer. Det er dejlig at se så
mange mennesker, der støtter op om deres lokalsamfund, og kæmper. Det er lige i min ånd. Der skal hvert
fald lyde et tak til initiativtageren, byrådsmedlem i Herning Kommune, Anders Madsen og de rigtig mange fremmødte lokale borgere for det meget lærerige besøg.

____________________________________________________________________
Fokus på fragt og fisk
Havnedirektør Jesper Holt Jensen stod for et meget
lærerigt og inspirerende besøg på Thyborøn Havn.
Der er god fremdrift i havnen, og den drives effektivt som en vigtig lokal vækstdynamo.
Det var især interessant at opleve fiskeauktionen,
som er en af de mest moderne i Nordeuropa. Det
var spændende at se de mange forskellige fiskearter, der landes og handles her. Jeg fik heldigvis
også mulighed for, at besøge den nye mindepark i
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klitterne for de mange faldne ved Jyllandsslaget i 1916.
Det er skønt at besøge forkantsdanmark og produktionsdanmark. Her skabes der stor værdi til gavn for
alle i samfundet.

____________________________________________________________________
Elektronik, øl og logistik i høj kvalitet
Efter turen til Thyborøn drog jeg videre til Møldrup og
Skringstrup, hvor jeg sammen med bl.a. de gode Venstrefolk Anders Korsbæk Jensen og Michael Nøhr tog
på virksomhedsbesøg hos Selektro, Ugelris Vingaard og
Gårdbryggeri samt LM Lagerhotel. Vi fik lov at opleve,
at der i høj grad er gang i hjulene og damp på kedlerne i provinsen. Det kunne jeg hvert fald bevidne
ved besøget hos de tre virksomheder.

Direktør Karl-Peter Andersen og virksomheden Selektro i Møldrup,
har 65 dygtige medarbejdere ansat, som arbejder på højtryk for at
producere elektronik af allerhøjeste kvalitet. Selektro er et tydeligt
eksempel på den høje kvalitet, som de danske varer har.
Peter Kaj Knudsen stod for et af de mere smagfulde virksomhedsbesøg, som foregik hos Ugelris Vingaard og Gårdbryggeri. Bryggeriet
står for produktionen af øl af høj kvalitet. Derfor er det helt sikkert
ikke sidste gang, jeg skal have øl fra Ugelris. Specielt husets Baltic
Porter, som er helt uovertruffen kan anbefales.
Lars Monberg stod for det meget interessante besøg hos
LM Lagerhotel i Skringstrup og Møldrup, hvor der lagres
varer på i alt 27.000 m2. Det kan være alt lige fra toiletpapir og puslespil til proteinpulver og marcipan. Herfra
bliver varerne distribution ud i landet eller sågar til resten af verden.
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Regeringen får flere i arbejde
Af Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans, MF og transportordfører for Venstre
Siden Venstre i sommeren 2015 overtog regeringsmagten er der kommet 102.000 flere i private jobs.
Vi gik til valg på målet om at skabe mange flere private jobs - og man kan roligt sige, at dette mål er
nået.
I alt er der, for første gang siden 2008, flere end 2.700.000 lønmodtagere. Det er 2.700.000 mennesker der hver dag står tidligt op og bidrager positivt til det danske samfund. Det er rigtig godt for
Danmarks økonomi. Men det er mindst lige så godt for det enkelte menneske. Det at være i arbejde
bidrager positivt til ens privatøkonomi, samt giver en mere fyldestgørende og lykkelig hverdag. De
fleste af os kender vel følelsen af tilfredsstillelse efter en endt arbejdsdag. Det er vigtigt, at vi får
flyttet folk med arbejdsevne fra overførselsindkomst til beskæftigelse, da det både gavner samfundsøkonomien og borgernes trivsel.
Samtidig med, at beskæftigelsen er steget, er der kommet færre kontanthjælpsmodtagere. Kontanthjælp er tænkt som en hjælpende hånd fra staten, hvis man har brug for det i en kortere periode.
Det er en god ordning, som jeg står helt inde for. Men det er ikke tænkt som en permanent støtte,
folk skal ikke parkeres varigt på kontanthjælp. Det kan hverken samfundet eller borgerne være tjent
med.
Mange har kritiseret vores tiltag på kontanthjælpsområdet, herunder integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225-timersregel, og ligefrem kaldt det en klapjagt på kontanthjælpsmodtagere. Det er
jeg helt uenig i, for der var simpelthen brug for stramningerne. Det må og skal kunne betale sig at
arbejde. Der skal være en økonomisk gevinst ved at stå tidligt op hver morgen og bidrage til samfundet.
Vi har øget beskæftigelsen, men vi hviler ikke på laurbærrene af den grund. Vi skal fortsætte opsvinget, og have endnu flere i arbejde. Bl.a. i kraft af kommende mærkbar sænkning af skat på arbejdsindkomst.

__________________________________________________________________________
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Værn om de gamle vandmøller
Jeg har altid fundet de gamle danske vandmøller interessante. De optager mig meget, og derfor så jeg
også meget frem til det dejlige morgenbesøg hos de
idylliske gamle vandmøller ved Harndrup og Kærsgaard på Fyn. Besøget bekræfter mig i behovet for
nogle nationale retningslinjer, der sikrer bevarelse
af denne vigtige danske kulturarv. Og det vil jeg
kæmpe for.

____________________________________________________________________
Transportøkonomisk debat
TransportØkonomiskForening havde inviteret mig til
debat i DI for at drøfte gevinsterne ved investeringer
i infrastrukturen. Eftermiddagen bød på en særdeles
spændende debat med Mette Reissmann, der bl.a.
omhandlede hvor vigtigt det er, at se på det samfundsøkonomiske afkast ved offentlige investeringer i
veje og jernbane. Mange tak for en rigtig god debat.

__________________________________________________________________________

Biler som kulturarv
Steen Rode-Møller og Johnny B. Goode Rasmussen fra Motorhistorisk Samråd var på et kærkomment besøg på Borgen. Det gav
anledning til et godt møde med en konstruktiv dialog om, hvordan vi sikrer ordentlige og klare vilkår for de mange danskere,
der værner om historiske køretøjer – veteranbiler og MC – som
jeg mener, er et vigtigt stykke dansk kulturarv. Det er et emne,
som står mig nær, da jeg som nævnt tidligere finder stor glæde
ved at være ejer af en flot gammel Mercedes Benz 250S årgang
1966.
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____________________________________________________________________
Kulturministeren besøgte Midtjylland
Til min store glæde havde kulturministeren takket ja til min invitation til et besøg i det midtjyske.
Men først brugte formand for Miljø- og fødevareudvalget Pia Adelsteen og jeg anledningen til at besøge ”Den Genfundne Bro”. Herefter tog vi turen til Vestbirk Vandkraftværk sammen med kulturminister Mette Bock, hvor der var fokus på vandmøller, kulturarv og miljøhensyn. Sidste stop var Viborg
Museum, hvor vi hørte om deres planer for fremtiden.
Feltbesøget bestod først af en tur til ”Den Genfundne
Bro” over Gudenåen ved Vestbirk. Der er 100.000 besøgende hvert år. Og jeg tror, de besøgende er enige
med mig, når jeg siger, at der ikke kan være meget
tvivl om, at det er et fantastisk flot bygningsværk. Det
er uden tvivl et besøg værd. Derudover er det muligt
at prøve den fremragende cykelrute på den nedlagte
banestrækning over broen. Broen er et tydeligt eksempel på, at danmarkshistorie og natur kan gå op i en højere enhed.
Herefter gik turen til Vestbirks fungerende Vandkraftværk, hvor vi mødtes med kulturministeren. Vandmøllerne har en stor kulturhistorisk betydning for Danmark, og derfor er det dejligt, at vi med dette besøg
får mulighed for at se på balancen mellem kulturhistoriske og miljømæssige hensyn. Det er vigtigt, at vi bibeholder den vigtige danske kulturhistorie, men vi skal
også tage hensyn til miljøet. Derfor vil jeg kæmpe for,
at der satses på løsninger, hvor der tages hensyn til
både den vigtige kulturhistorie og til miljøet.

13

Efter feltbesøget i Vestbirk drog kulturministen og jeg videre til
Viborg for at besøge Viborg Museum og Viborgs historiske bydel
omkring domkirken. Vi blev orienteret om nogle af de visionære
planer, som Viborg Museum arbejder med for tiden. Viborg Museum har nemlig planer om etablering af et museum med stor
national slagkraft og med fokus på Viborgs tusindårige hovedrolle omkring kongemagt, kirkemagt, retsvæsen og Reformationen. Det er et projekt, jeg meget gerne vil bakke op om, og
derfor glæder det mig, at ministeren udviste stor begejstring
for projektet.

____________________________________________________________________
Herretur til Aarhus
Der var i en weekend fundet tid til afslapning og selvforkælelse på højt plan, da der var dømt herretur med
min søn og svigersønner. På programmet stod der Barber Lounge i Aarhus, hvor der var bestilt tid til den helt
store tur med både klipning og trimning af skægget, alt
imens man kunne nyde en kold øl. Resultatet må i selv
dømme ud fra billederne. Kan absolut anbefales.

__________________________________________________________________________

Trepartsaftale på plads – danskernes kompetencer bliver styrket
Af Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans, MF for Venstre
For tredje gang på under to år har regeringen indgået en trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter. Det viser endnu engang, at den danske model virker. Og vi fortsætter derfor det gode arbejde
med at finde fælles løsninger på udfordringer, som vores samfund står overfor. Det var i øvrigt noget,
som den tidligere socialdemokratiske regering ikke lykkedes med. De prøvede godt nok at gennemføre en trepartsaftale, men de kom som bekendt ikke i mål.
Den nyligt indgåede trepartsaftale løfter danskernes kompetencer. Det er nødvendigt, fordi vores
virksomheder er afhængige af medarbejdere, der har de rette kompetencer. Desværre er der omkring 600.000 voksne danskere, som mangler basale læse- og skrivefærdigheder. Og selvom vi har et
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godt voksen-, efter- og videreuddannelsessystem i Danmark, er der alligevel for få, der gør brug af
systemet – og dem, der gør, får ofte ikke nok ud af det.
Trepartsaftalen indeholder initiativer for i alt 2,5 mia. kr. over en fireårig periode, der styrker danskernes kompetencer, og som gør det lettere at efter- og videreuddanne sig gennem hele arbejdslivet
– så man i højere grad har de kompetencer, som et skiftende arbejdsmarked efterspørger. Vi gør det
bl.a. lettere at vælge og tage en efteruddannelse. Det sker ved, at vi sikrer én indgang til VEU-systemet. Det gør det nemmere for både virksomheder og medarbejdere at finde relevant information om
efteruddannelsesmuligheder, tilmelde sig kurser og søge om VEU-godtgørelse.
Samtidig giver vi danske lønmodtagere bedre mulighed for omstilling gennem hele arbejdslivet. Det
sker ved, at vi afsætter 400 mio. kr. til en omstillingsfond, der skal give både ufaglærte og faglærte
mulighed for på eget initiativ at efter- og videreuddanne sig.
Og så sikrer vi et mere fleksibelt udbud af AMU-kurser, som betyder, at man får bedre muligheder for
at tilpasse kurserne til den enkelte virksomheds behov.
Det er alt i alt en rigtig fornuftig aftale, der er med til at ruste danskerne til et arbejdsmarked, hvor
der stilles stadig højere krav til kompetencer og evner til at omstille sig.

__________________________________________________________________________

Fokus på grøn energi
Mange tak til Michael Vater og Peter Stampe for det inspirerende møde hos Better Energy i Resilience House i Vejle. Det
er vigtigt, at vi politikere holdes løbende opdateret for de
store teknologiske fremskridt, der hele tiden sker inden for
grøn energi. Herunder med hensyn til højeffektive solcelleparker med lavt behov for tilskud. Som transportordfører er
det et emne, jeg har stor interesse for, og jeg glæder mig til
at følge udviklingen inden for dette område fremover.

__________________________________________________________________________
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Fart på byggeriet i provinsen
Det er velkendt, at byggeriet boomer i København. Men
det er nu også skønt, at der kan ses byggekraner mange
steder i provinsen - som her ved Banebyen og sygehuset i
Viborg. Her er der ved at opstå en helt ny bydel med
gymnasium og udbygget sygehus, samt masser af attraktive og stationsnære kvadratmeter til bolig og erhverv.
Tak til direktøren for GD Ejendomme Jens Jakobsen for
rundturen i dejlige Viborg.

Reformationsdagen 2017
Den 31. oktober markerede Folketinget og regeringen 500 året for Reformationen. Det skete
ved fejring i Landstingssalen på Christiansborg i
selskab med kongefamilien. Reformationen fik
stor historisk betydning for udviklingen af det
danske samfund, som vi kender i dag.
Som præsidiemedlem havde jeg æren af, at
modtage HM Dronningen og resten af den kongelige familie samt følge HKH Kronprinsessen
op ad den røde løber. En flot og værdig markering.

__________________________________________________________________________
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Tag toppen af støjen
Tak til støjgruppen "Tag toppen af støjen" fra Silkeborg for et
godt møde på Borgen i forlængelse af gruppens møde hos
transportministeren. Det er glædeligt, at transportministeren
og Vejdirektoratet nu lægger op til at løse en betydelig del af
de oplevede støjproblemer. En halv sejr, men vi skal også have
det sidste med. Der er fortsat et hængeparti i området vest for
Silkeborg, som vi må samle kræfterne om at få løst.

______________________________________________________________________________

Fyraftensdebat
Med en rigtig god og konstruktiv debat i DSB’s hovedkvarter i Høje Taastrup blev der sat et punktum
for oktober måned.
Tak til fagforeningen HK Trafik og Jernbane og min
gode ordførerkollega Rasmus Prehn for debatten om
fremtidens jernbane og togdrift. Det er altid godt
for os politikere at være i dialog med folk, der har
støvlerne på.

__________________________________________________________________________

Her kan du se en oversigt over en række af mine kommende aktiviteter:
01 - 02 NOV

Transportudvalgstur til Kiel.

FRE 03 NOV

1. behandling af tre lovforslag i Folketingssalen. Tale ved Dansk Byggeri i
Lemvig.

SØN 05 NOV

Indsamler i Ans ved Dansk Flygtningehjælps landsindsamling til hjælp i nærområderne.

MAN 06 NOV

Virksomhedsbesøg i Jylland, på Fyn og på Sjælland.
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TIR 07 NOV

Vært ved transportkonference på Christiansborg. Besøg af Viborg Handelsskole. Møder i Transportministeriet.

ONS 08 NOV

Møder på Christiansborg og oplæg ved aftenmøde hos Venstre på Stevns.

TOR 09 NOV

Besøg på AU Foulum med uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

FRE 10 NOV

Møde med Grundfos i Bjerringbro. Møde med Mercantec i Viborg. Valgarrangement i Ans.

LØR 11 NOV

Valgkampagne – KV17

SØN 12 NOV

Feltbesøg hos Vejle Fjord.

MAN 13 NOV

Transportnetværksmøde i Aarhus.

14 – 15 NOV

Møder på Borgen. 15 NOV: Møde om Signalprogrammet.

TOR 16 NOV

Møder på Christiansborg, møde med Viborgegnens Liberale Erhvervslaug og
ordstyrer ved vælgermøde i Ans.

FRE 17 NOV

Feltbesøg i Salling.

18-21 NOV

Kommunalvalg slutspurt. Kampagne sammen med gode lokale partifæller.

TIR 21 NOV

Valgdag, kommunal og regionsrådsvalget.

ONS 22 NOV

Tale ved møde i Skivehus Rotary klub.

TOR 23 NOV

Møder på Christiansborg og i Transportministeriet. Omvisning af VU Faxe.

FRE 24 NOV

Møder i Jylland.

LØR 25 NOV

Tale ved årsmøde i Motorhistorisk Samråd.

MAN 27 NOV

Møde i Silkeborg med EU-kommissær Magrethe Vestager.

TIR 28 NOV

Møder på Christiansborg.

ONS 29 NOV

Møder på Christiansborg. Besøg af Viborg Tekniske Gymnasium.

TOR 30 NOV

Møder på Christiansborg. Besøg af Ældresagen Viborg.

FRE 01 DEC

Vagter i formandsstolen.
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