National flagdag markeret landet over
September måned har budt på mange interessante arbejdsopgaver, hvor Venstre
for alvor har fået slået sine visioner for
et mere trygt og sammenhængende
Danmark fast.
Måneden startede godt, med en festlig
dag, der stod i veteranernes tegn. Over
hele Danmark markerede man Den Nationale Flagdagen. Det var en stor fornøjelse igen i år at deltage og vise min anerkendelse til de danske veteraner. Det
er en fin lejlighed til at hædre vores soldater og veteraner for deres indsats. Jeg
selv medvirkede i arrangementer i Viborg, Skive og Struer.
Fra Rådhuspladsen i Struer bidrog jeg med følgende tale, hvor jeg fik slået fast, at det er vigtigt, at
vi anerkender deres arbejde:

Tale i Struer d.5 september 2016. I anledning af Den Nationale Flagdag
Kære veteraner, mine damer og herrer!
Som medlem af Folketingets Forsvarsudvalg og som tidligere udsendt officer fra Forsvaret er det en
stor ære og glæde for mig, at holde tale i forbindelse med markeringen her i Struer af den nationale
flagdag for Danmarks udsendte.
Jeg vil starte med at kippe med flaget for Struer Kommune og alle de andre kommuner, der har taget
flagdagen til sig med lokale højtideligheder og markeringer, så flagdagen ikke blot bliver en begivenhed ovre i København. Det er nemlig hele Danmarks flagdag.
I dag siger vi som nation en dybfølt tak til de danske soldater og andre, der har været udsendt for
Danmark for at fremme fred, frihed og folkestyre. De passer på Danmark med livet som indsats. Og
derfor vi skal blive bedre til at passe på dem, når de kommer hjem.
Mange veteraner har ar på sjæl og krop. Det skal vi blive endnu bedre til at håndtere som samfund.
Det skylder vi disse brave kvinder og mænd, der har ydet en formidabel indsats for Danmark som et
fremskudt forsvar for vores værdier langt uden for vores grænser – med stor risiko for deres liv. Og til
stor afsavn og ængstelse for deres pårørende
I 2010 fik regering og folketing vedtaget en længe ventet officiel veteranpolitik, der sikrede en langt
mere solid og koordineret veteranindsats, der bygger på indhøstede erfaringer og den nyeste forskning. Dermed nåede vi en vigtig milepæl. Men jeg må også erkende, at selvom der med veteranpolitikken blev skabt en række initiativer, der hjælper og anerkender de danske veteraner, så nåede vi
ikke i mål. Veteranpolitikken skal løbende tilpasses og forbedres, så vi sikrer veteranerne og deres
pårørende den bedst mulige anerkendelse og støtte fra samfundets side.
Derfor var det positivt, at regeringen lige efter valget sidste sommer igangsatte arbejdet med et serviceeftersyn af veteranområdet, så vi kunne få afdækket, hvor veteranindsatserne skal styrkes.
Nu er serviceeftersynet gennemført. Og på den baggrund foreslår regeringen i dag vi en række nye
indsatser for veteranerne.
Der skal sikres veteranerne større anerkendelse fra samfundets side, mere forebyggelse, bedre behandling og større hjælp til at komme i job, hvis de er udfordret.
Jeg vil særligt fremhæve 4 af de nye initiativer.

1) Vi vil indføre en bedre behandling af Post Traumatisk Stress Syndrom – også kaldet PTSD. Der skal
oprettes en ny regionsfunktion, så veteraner med PTSD kan få et individuelt behandlingstilbud i alle
landets regioner. Det vil medføre, at PTSD-ramte veteraner kan få et behandlingstilbud i deres eget
nærområde. Behandlingen bliver således langt mere lokalt og regionalt forankret. Det skylder vi de
veteraner og deres familier, der har behov for hjælp.
2) Vi vil indføre en ny jobpræmie. Virksomheder, der efter aftale med Veterancentret, har haft en
udfordret veteran ansat i 6 måneder, får en kontant jobpræmie på 50.000 kr. Det vil betyde, at de
veteraner, der har de største udfordringer med at finde fodfæste på det danske arbejdsmarked, får
en kontant og konkret hjælpende hånd.
Det tror jeg på vil få stor positiv betydning landet over.
3) Idræt målrettet psykisk sårede veteraner styrkes i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund m.fl.
4) Organisationen og driften af veteranhjemmene gives bedre rammer, fx ved at oprette et sekretariat i regi af Fonden Danske Veteranhjem.
Jeg ser meget frem til, at vi i de kommende måneder får vedtaget rækken af nye initiativer - til gavn
for veteranerne, så ord kan blive omsat til handling.
På denne flagdag vil jeg opfordre til, at vi alle sender en venlig og taknemlig tanke til de mange, der
lige nu er udsendt for Danmark til verdens brændpunkter. Herunder til Irak, Syrien og Mali. De løser
hver dag deres opgaver under vanskelige og krævende vilkår – og yder dermed et aktivt bidrag til løsning af konflikter og til bedring af den humanitære situation.
TAK for jeres indsats – vi tænker på jer!
Dansk forsvar skal bidrage til at fremme fred og sikkerhed. Forsvaret er et afgørende sikkerhedspolitisk værktøj, der skal bistå Regeringen og Folketinget. Og Forsvaret hjælper til at værne om de værdier, det danske samfund bygger på. Det sker på mange fronter - både nationalt og internationalt.
Omkostningerne til vores forsvar og vores civile beredskab er en helt nødvendig forsikringspræmie,
som det danske samfund nødvendigvis må betale for at opnå tryghed og bevare vores frihed.
I dag vil jeg gerne udtrykke min dybe respekt for de mange frivillige, der ulønnet yder en indsats i
Hjemmeværnet samt hos det statslige og kommunale redningsberedskab. Jeres uundværlige indsats
bidrager – sammen med de fuldtidsansatte i Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabet til at gøre
Danmark mere trygt og robust i tilfælde af katastrofer eller terrorangreb. Og undertiden påtager de
frivillige sig også opgaver som udsendt for Danmark. Tak for indsatsen.

Tak til Struer Kommune og borgmesteren for et flot og
værdigt arrangement her i dag. Til slut et klart budskab
til alle jer veteraner: TAK for indsatsen! I gør Danmark
ære!
Fortsat god flagdag til jer alle. Tak for ordet.

30 år i medgang og modgang
Den. 6 september kunne jeg fejre, at jeg har været gift
med Anne Mette i 30 år. For præcis 30 år siden sagde vi
ja til hinanden i Grønbæk kirke. Dagen og aften blev
fejret i selskab med familie og venner, hvor vi nød festligt samvær.
30 år i medgang og modgang. Stor tak til Anne Mette og
vores tre dejlige børn, Julie, Sofie og Frederik for aldrig svigtende opbakning til min meget udadvendte
gerning – først som officer og siden som politiker.

Sejlende møde med fokus på turistskilte
Først på måneden havde jeg fornøjelsen, af et maritimt møde i Silkeborg. Lidt atypisk, startede mødet ombord på verdens ældste operative hjuldamper, Hjejlen. Sammen med transportminister Hans Chr. Schmidt og
Silkeborgs borgmester, Steen Vindum fik vi drøftet lokale
seværdigheder langs motorvejsnettet, og ministeren præsenterede sit nye koncept for skiltning. Herefter gik turen
med færgen Mågen på Silkeborg Søerne, hvor transportministeren have inviteret til fyraftensmøde omkring de såkaldte
brune turistskilte. Målet med de brune turistskilte er, at vi
fremmer turismen og interessen for spændende lokale attraktioner såsom fx Hjejlen, AQUA i Silkeborg, og Verdenskortet i Klejtrup. Med turistskilte sikrer vi gode forudsætninger, for et godt miljø inden for turisme.
Det var en rigtig begivenhedsrig dag, med et godt initiativ
fra ministeren.

Et mere robust SU-system
I kølvandet på præsentationen af regeringens visionære 2025-helhedsplan har mange haft travlt med
at finde hår i suppen. Herunder har nogen forsøgt at male det falske billede, at regeringen vil bombe
det danske SU-system tilbage til stenalderen. Det er naturligvis fuldkommen usandt. Tværtimod vil
vores forslag gøre SU-systemet langt mere robust og rimeligt. Lad mig tage fat i fire af de myter, der
forsøges spredt. Myte 1: Hvorfor vil I halvere SU’en. Fakta: Det vil vi heller ikke. I dag er den typiske
fordeling 2/3 SU-stipendium og 1/3 SU-lån. Med helhedsplanen bliver fordelingen 50-50. Den studerende kan stadig have det samme til rådighed, fordi der kan lånes mere på fordelagtige vilkår. Myte
2: SU-nedskæringerne har social slagside. Fakta: Danmarks Evalueringsinstitut vurderer ikke, at omlægningen skaber social ulighed. Tværtimod mener de, at omlægningen vil få de unge hurtigere gennem studierne. Desuden kan man få større samlet rådighedsbeløb. Det mindsker de unge afhængighed at støtte fra far og mor. Myte 3: Færre unge vil få en videregående uddannelse. Fakta: Nej. Danmarks vil fortsat have verdens mest generøse SU-system. Og alle kan få en gratis uddannelse og SU til
hele uddannelsen. Flere svenskere og nordmænd har en videregående uddannelse end i Danmark,
trods markant lavere SU. Myte 4: Hvorfor skæres i SU til handicappede? Fakta: Den særlige ydelse til
handicappede på over 8.400 kr. berøres slet ikke. Men handicappede er omfattet af den samme omlægning, der ændrer balancen mellem stipendium og lån. Konklusion: Lyt ikke til de trut i dommedagsbasunerne, der kommer i disse dage. Regeringen lægger op til en reform af SU-systemet, der gør
det mere robust og rimeligt. Og som ansporer de unge til at blive lidt hurtigere færdige med deres

uddannelse. Vi har hårdt brug for dem ude på arbejdspladserne.
______________________________________________________________________________

EU’s transportkommissær på besøg
Den 9. september havde jeg den store fornøjelse at vise EU’s
transportkommissær Violata Bulc rundt på Borgen, herunder i
folketingssalen. Derefter havde transportudvalget en fornuftig
drøftelse med kommissæren vedrørende udbygning af Europas
primære transportkorridorer, herunder Jyllands-korridoren og
Femern-korridoren. EU har fra det store TEN-T budget mulighed for at yde tilskud til udbygning af infrastrukturen. Det følger vi i transportudvalget naturligvis med i.

Motorvejsåbning i Silkeborg
Det er nok ikke gået mange ører forbi, at Silkeborg motorvejen åbnede i starten af september.
Motorvejen der har været på tegnebrættet i 25 år, blev indviet med en festlig og folkelig vejfest, efter mange års debat og tovtrækkeri. Det var derfor mere end fortjent, at de sidste 17 km
af motorvejen mellem Herning og Aarhus blev indviet af H.K.H kronprins Frederik.
Det er en sand trafikal fornøjelse at køre på motorvejen, der byder på fine landskabsbroer, højdeforskelle samt en forunderlig udsigt til Silkeborgs skove og søer. En god lørdag i september
måned med godt selskab fra blandet andet vilde Gnags.

Studietur til Singapore
Et af månedens højdepunkter, var Transportudvalgets studietur til Singapore. Singapore er
uofficielt verdensmester i mobilitet og effektiv
transport.
Ugen bød på mange spændende feltbesøg, som
havnedrift, lufthavnsdrift, busdrift, rejsekort,
skinnebåren kollektiv transport, intelligente trafik systemer og selvkørende biler. Det er utroligt, hvad de har formået at opføre, det er ikke
mindre end imponerende. Tag for eksempel det
tretårnede hotel, med et stort skib på toppen. I
skibet er der restauranter, swimmingpool, casino og taghaver. Et mesterværk i særklasse.
I den kommende fremtid åbner to nye gigantiske terminaler og flere runways.
Lige nu er der ansat 40.000 i lufthavnen, som skal give passagerne en positiv helhedsoplevelse. Det
langsigtede mål er 150 mio. passagerer. Det er uhyre ambitiøst, men ikke desto mindre realistisk. Det
er ikke for sjov, at lufthavnen er blevet kåret som
verdens bedste de sidste fire år.

Turen bød også på en lille tur til China Town, Raffles hotel, og sidst men ikke mindst en godnatøl på
formentligt verdens højeste beliggende husbryggeri ”Level 33”. Skulle nogle overveje, at tage til
Singapore en dag, kan jeg varmt anbefale det.

En mindre smertefuld skilsmisse
En skilsmisse eller et brud er en alvorlig livsforandring for alle familier - både voksne og børn. Mine
egne forældre blev skilt, da jeg var 4-5 år. Og jeg husker det tydeligt som en smertefuld og konfliktfyldt proces. Skilsmisser er i det hele taget ofte en lang og hård kamp med indblanding, af mange
forskellige myndigheder. Op mod halvdelen af alle ægteskaber ender tragisk nok med en skilsmisse,

og hvert tredje barn i Danmark oplever brud i familien. I Venstre ser vi ingen grund til at trække konflikten i langdrag, idet det specielt går ud over børnene. Vi sætter nu borgeren i centrum ved at indføre 22 nye initiativer der skal modernisere systemet, så vi skåner familier for et kompliceret forløb
ved skilsmisser. Langt størstedelen af alle familieretlige sager starter og behandles i Statsforvaltningen, hvor nogle sager kører videre til domstolene. Samtidig køres der sager i kommunen. Det er et
unødvendigt og alt for kompliceret system. De mange veje, en sag kan gå, bliver kun flere af, at hver
myndighed har sin egen klage- eller ankestatus. Ved at indføre et forenklet system med en samlet
struktur, gør vi processen hurtigere, mere effektiv samtidig med, at vi moderniserer systemet. Mange
familieretslove er helt tilbage fra 1920’erne, og måden hvorpå familier lever og indretter sig sammen, har ændret sig betydeligt – derfor skal vi have et mere enkelt og gennemskueligt familieretligt
system, der gør skilsmissen mindre smertefuld og lettere for familierne. Det er slemt nok endda.

En hilsen fra markerne ved Tjele Gods
Søndag den 18. oktober havde jeg fornøjelsen at besøge traktortræffet på markerne ved Tjele Gods.
Venstre holdte stand i forbindelse
med weekendens store Massey
Ferguson træf. En rigtig hyggelig
dag, hvor mange kom forbi til en
snak. Rigtig mange ville gerne
have en snak om landbrugets rammevilkår og regeringens 2025 helhedsplans. De mange inputs fra
borgerne gjorde et stort indtryk,
det blev til et interview i TV MIDT
VEST samt et debatindlæg, der blev publiceret over hele landet. Det kan læses her:

Kom ned fra træerne
I sidste weekend havde jeg fornøjelsen af at besøge et stort traktortræf på markerne ved Tjele Gods.
Her talte jeg på Venstres stand med rigtig mange mennesker, der gerne ville vende den aktuelle politiske situation. Og budskabet var entydigt: Stop nu al den snak om valg i utide. Kom ned fra trætoppene og sæt jer omkring forhandlingsbordet og lav nogle resultater til gavn for befolkningen.
Jeg er meget enig i denne klare melding fra vælgerne. Ingen partier har patent på de rigtige løsninger, slet ikke når man ikke kan tælle til 90 i folketingssalen. Derfor duer det ikke med ultimative
krav. I stedet skal vi satse på det samarbejdende folkestyre, hvor man bøjer af mod hinanden i respekt for andres synspunkter.

Vi står lige nu over for nogle uger med vigtige politiske forhandlinger, der har et rigtig godt udgangspunkt i form af regeringens udspil til en 2025-helhedsplan. Trods valgtrommernes buldren - specielt
blandt politiske kommentatorer -tror jeg fortsat fuldt og fast på, at der kan opnås enighed om en
bred aftale, der gør Danmark stærkere, rigere og mere trygt. Det kræver imidlertid, at alle ansvarlige og resultatorienterede partier dropper de tynde kviste i trætoppen til fordel for forhandlingsbordet.
»Stop nu al den snak om valg i utide. Kom ned fra trætoppene og sæt jer omkring forhandlingsbordet
og lav nogle resultater til gavn for befolkningen.

Togmesse i Berlin
I uge 38 besøgte jeg den gigantiske togmesse i Berlin, InnoTrans
2016. Her udstillede togproducenterne deres nyeste produkter.
Vi fik blandt andet mulighed for
at se det nye letbanetog, der skal
til Aarhus.
Det er ikke nogen hemmelighed,
at vi ikke gider flere IC4 eksperimenter! Togmessen var derfor
uhyre interessant for en tognørd
som mig. Et ubetinget krav til
fremtidens danske tog er, at de
er velafprøvede og pålidelige, derudover skal der være en god komfort.

Hyggedage med ’Griseklubben’
Vi havde nogle rigtig gode og varme sommerdage i september. En af dem blev brugt sammen med gamle kammerater fra Ans og Grønbæk. Her sidder vi og nyder solens
stråler i Flensborg, mens ganen læskes med Flensburger
Dunkel Vom Fass. Inden da, havde vi nydt en frokost på
Hansens Brauerei. Livet er ikke så ringe endda.

Jeg fik også lejlighed til et besøg hos Kobbermøllen. Den
idylliske by Kobbermølle ligger ved Flensborg Fjord, lige
syd for den dansk-tyske grænse.
I Danmark kan vi være stolte af byen, møllen og fabrikken.
Det blev nemlig grundlagt af Christian 4. i 1612 ved Kruså.
Ved hjælp af vandkraft forarbejdede man kobber, senere
messing til plader, rør mm. Kobbermøllens vandhjul snurrer i dag rundt som et flot vidnesbyrd om fordums storhed
og vandkraften, som datidens helt afgørende energikilde.

Vil S forbedre infrastrukturen?
Venstre har en klar ambition om, at Danmark skal gøres stærkere, rigere og tryggere. Vores børn og
børnebørn skal have mindst lige så mange muligheder, som vi selv har nydt godt af. I Venstre ønsker
vi fortsat at prioritere kernevelfærden - både den fælles og den nære velfærd. Desværre er den danske økonomi truet af alt for lave vækstrater. Og uden vækst og jobskabelse, har vi ikke i længden råd
til at finansiere den kernevelfærd, som danskerne har krav på.
Derfor har V-regeringen fremlagt en ambitiøs 2025-helhedsplan og et finanslovsudspil for 2017. Med
rettidig omhu vil Venstre sikre, at vi kan undgå ubehagelige overraskelser i fremtiden. Målsætningen
er at sætte gang i den økonomiske vækst – penge skal tjenes, før de kan bruges. Et afgørende virkemiddel er bl.a. målrettede og helhedsorienterede investeringer i en moderne infrastruktur. En effektiv transport sikrer nemlig, at vi kan udnytte vækstmulighederne i hele Danmark gennem et mere
fleksibelt arbejdsmarked og styrket konkurrencekraft for virksomhederne.
Efter lang tids venten har Socialdemokraterne omsider præsenteret deres 2025-udspil. Bedre sent
end aldrig. Socialdemokraterne hævder, at de også vil skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Men
desværre har de ikke afsat én eneste krone til en forbedret infrastruktur. Det forværrer mulighederne for at skabe vækst og arbejdspladser lokalt, og svækker dermed udviklingen uden for de større
byer og i landdistrikterne. Det er en skam!
Jeg håbede ellers, at S ville være med til at tage ansvar – så vi sammen kunne få skabt en bedre infrastruktur i hele Danmark. S holder til gengæld stædigt fast i Togfondens ufinansierede timemodel,

der også truer med at æde en stor del af investeringsråderummet frem mod 2025. Til skade for vigtige vejinvesteringer. Derfor er jeg nødt til at spørge: Er S overhovedet interesseret i at forbedre den
trafikale infrastruktur?
Venstre ønsker derimod et Danmark i balance. Vi vil udnytte de unikke, lokale vækstpotentialer og
sikre en stærk sammenhæng mellem land og by. Derfor har vi afsat 27 mia. kr. til infrastrukturprojekter frem mod 2025.
Med helhedsplanen og finanslovsforslaget for 2017 viser regeringen handlekraft og ansvarlighed. Vi
tør prioritere og træffe beslutninger, der gør Danmark stærkere og mere balanceret.

Optagelser til ”Langt fra Borgen”
Tirsdag den 27. september skulle jeg
sammen med min gode og røde transportførerkollega, Henning Hyllested, løse en
særlig opgave i forbindelse med optagelsen af udsendelsen ”Langt fra Borgen”.
Den særlige opgave, var som togføreraspirant i et DSB IC-tog. Jeg og min makker ankom planmæssigt i et IC3 tog til
Odense. Det var en spændende og munter
dag, som sluttede af i Middelfart.
Udseendelsen kan ses på DR1 den. 13
oktober kl 21:55.

Morgenfriskt besøg på Borgen
Sidst i september havde jeg et yderst morgenfriskt besøg. Det var 7. klasse fra Tange
Kristne Friskole, som besøgte mig på Christiansborg. Det var en fornøjelse, at vise dem
rundt. Den store interesse og engagement der
blev vist, viser gode tegn fra vores unge generation. I skal nok blive til noget alle sammen.

Feltbesøg ved Havelse Å
Sidst i september var jeg på feltbesøg.
Denne gang gik turen til Havelse Å i
Nordsjælland. Med på turen var repræsentanter for Landbrug og Fødevarer, Danske Vandløb og Nordsjællands
Landboforening. Her blev jeg stærkt
bekræftet i behovet for en modernisering af vandløbsloven, så vi undgår
store tab ved oversvømmelser og snigende forsumpning af terrænet.
Det er vigtigt, at vi imødekommer behovet for klimasikring af vandløbene.
En effektiv afledning af vand til havet kan sagtens gå hånd i hånd med hensyntagen til natur og miljø.
Se også en video fra besøget her.

Her kan du se en oversigt over nogle af mine kommende aktiviteter:
Dato
01-02 OKT
MAN 03 OKT
TIR 04 OKT
ONS 05 OKT
TOR 06 OKT
MAN 10 OKT
ONS 12 OKT
14-22 OKT
MAN 24 OKT
25-28 OKT
LØR 29 OKT
MAN 31 OKT
19-20 NOV

Aktivitet
Studietur til Hamburg.
Møder på Borgen.
Folketingets åbning. Medvirke i P4 MIDT VEST.
Møde i Transportudvalget.
Åbningsdebat. Vagt i formandsstolen.
Bustur til Borgen med Sørens Rejser.
Møder på Borgen og møde i Transportministeriet
Efterårsferie
Netværksmøde i Næstved og V-aften arrangement hos Dantra.
Møder på Borgen.
Guide ved bustur til Christiansborg med Venstre i Thorning.
Bustur og besøg på Borgen af Rotary. Jubilæum i Silkeborg i anledning
af storkommunens 10 års dag.
Venstres Landmøde 2016 i Herning.

