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____________________________________________________________________ 

I godt selskab med to gode socialdemokrater  

I året spæde start havde jeg fornøjelsen af at nyde en 

frokost på LY i Viborg sammen med to gode 

socialdemokrater, nemlig oberst Lund og transportordfører 

Rasmus Prehn, der begge deler min interesse for trafik og 

infrastruktur. Vi havde en god vejsnak ved bordet. Vi talte 

blandt andet om behovet for en ny midtjysk 

parallelmotorvej. Det stadigt stigende trafikpres, især 

henover Vejle Fjord-broen, betyder at en Hærvejsmotorvej 

er et fornuftigt tiltag.  

 

 

____________________________________________________________________ 
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Mere effektiv hjælp til flygtninge  

Af Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans. MF for Venstre 

Man kan ikke bebrejde de flygtninge og migranter, der stræber efter at opnå en bedre tilværelse, 

end den de oplever i Afrika og Mellemøsten. De forfølger drømmen om en bedre tilværelse for dem 

selv og deres familie. Og mange af dem er villige til at betale kyniske menneskesmuglere store 

summer for at realisere drømmen. Problemet er bare, at en massiv tilstrømning af flygtninge og 

migranter - med helt anderledes kulturel baggrund - til Europa ikke er holdbart. Problemerne med 

integration, parallelsamfund og kriminalitet er velkendte. Dertil kommer store økonomiske 

omkostninger og pres på den høje grad af velfærd, der er opbygget gennem årtier, herunder i 

Danmark. Det er i øvrigt en udbredt misforståelse, når der kan sættes lighed mellem flygtninge og 

indvandrere. Flygtninge er mennesker i livsfare, der har behov for midlertidig hjælp. Og meningen 

er, at de efter stabilisering af situationen i deres eget land skal vende hjem og hjælpe med at 

genopbygge det. Men hvordan hjælper vi bedst flest mulige de værdigt trængende flygtninge for de 

rådige penge? 

Forleden læste jeg et uhyre interessant interview af den internationalt anerkendte Oxford-professor 

Paul Collier, der i mange år har beskæftiget sig med flygtningepolitik. Professoren anbefaler klart, at 

indsatsen for hjælp ydes i det første sikre land, de kommer til i form af lejre, hvor flygtningene får 

mulighed for at arbejde og få kompetencer, som de kan nyttiggøre efter hjemkomst til deres eget 

land. På denne måde hjælper vi rigtig mange flere mennesker i virkelig nød, idet der ifølge 

professoren bruges 135 dollar pr. person, der kommer til Europa, mod 1 dollar pr. person, der 

hjælpes i nærområder. Det er tankevækkende tal, som vi er nødt til at forholde os til, hvis vi vil yde 

effektiv hjælp til flygtninge, samtidig med at vi vil undgå negative langsigtede virkninger af 

indvandring til Europa. Jeg noterer med tilfredshed, at Paul Colliers tanker begynder at afspejle sig i 

EU tilgang til flygtningeproblemet. Vi skal skyde effektiv hjælp frem til sikre lejre i Afrika og 

Mellemøsten og ikke blot acceptere menneskesmuglernes givtige forehavende med at lade håbefulde 

mennesker betale dyrt for at passere Middelhavet i synkefærdige skuder. Lad os i stedet hjælpe 

mange gange flere værdigt trængende mennesker for de samme penge i deres nærområder, hvor de 

som regel også slipper for at forholde sig til en fuldkommen anderledes kultur, end den de kommer 

fra. Samtidig skal vi satse på langt mere effektiv og koordineret hjælp til udvikling og fremgang i de 

skrøbelige lande, som migranterne og fattigdomsflygtningene kommer fra. 

____________________________________________________________________ 
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Nytårskur 

At afholde nytårskur er en rigtig god måde for foreninger og 

erhvervslivet at mødes, både for at gøre status på det forgangne år, 

men også for at se fremad på alt det der venter i det kommende år. 

Men mest af alt er nytårskur en fejring af, at vi er her. Derfor finder 

jeg det altid en stor fornøjelse at deltage i flere nytårskure. Denne 

omgang bød blandt andet på den liberale nytårskur hos VU Viborg. 

Her deltog jeg sammen med Jakob Harritz. Unge liberale venner fra 

Silkeborg også kiggede forbi, og alt i alt var det et rigtig hyggeligt 

arrangement.  

 

 

 

 

Jeg var også til nytårskur hos Danske Rederier. Her blev 

der blandt talt om Det Blå Danmark, som regeringen jo har 

store forhåbninger til i forhold til den nye vækstplan. I 

planen bliver der sat fokus på, at unge danskere ser 

fremtidsmuligheder inden for det maritime erhverv i 

Danmark. Arrangement var ganske hyggeligt, og jeg nød 

blandt andre også selskab af Søren Gade og Max Alt 

Nielsen. 

 

 

Sidst men ikke mindst var jeg til nytårskur hos 

erhvervSilkeborg. Det blev afholdt i Jysk Musikteater og 

var en stor fornøjelse i selskab med blandt andre Jarl 

Gorridsen. Der var et stort fremmøde. Faktisk var der er 

et rekordstort fremmøde. Det var en fornøjelse at se, 

hvordan der bliver bakket op om lokalområdets 

selvstændige erhvervsdrivende.  

 

____________________________________________________________________ 
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Feltbesøg hos Sørens Rejser i Kjellerup  

 

Den femte januar var jeg på besøg hos 

en af landets førende rejsearrangører, 

der aldrig skuffer kunderne. Det var 

nemlig hos det efterhånden betydeligt 

erfarne Sørens Rejser, hvor jeg fik et 

indblik i, hvordan man kører et 

succesfuldt busrejseselskab.  

____________________________________________________________________ 

Romklubben på studietur til Flensborg 

Så kom romklubben på tur igen. Denne gang 

gik turen til det herlige Flensborg, hvor vi 

udover rommen nød en masse kulturelle 

indslag. Det var er en ganske interessant 

weekendstudietur med de gode midtjyske 

kammerater. Som billedet viser blev der 

blandt andet studeret spændende rom fra 

fade samt Gullaschsuppe og Schweinhaxe. 

Turen var en sand fornøjelse, og jeg ser frem 

til næste ekskursion med gutterne fra 

romklubben. 

____________________________________________________________________ 
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Møllebesøg i flot vintervejr hos Rudkøbing Bymølle 

I januar var jeg på besøg på Lolland. På vejen besøgte jeg 

den flotte og meget gamle mølle i Rudkøbing, der i dag står 

som et fornemt kulturhistorisk minde om en svunden tid, 

hvor de gamle vand- og vindmøller over hele landet var helt 

afgørende energikilder for det danske samfund. Jeg synes, at 

det er skønt og prisværdigt at bo i et land, hvor vi værner 

om vores fortid og sammen husker, hvad vi kommer af og 

hvordan vores forfædre også har kæmpet for at drive vores 

dejlige land fremad. Jeg er af den klare overbevisning, at vi 

skal og bør bevare disse smukke konstruktioner fra gamle 

dage. De er en inspiration for enhver der går forbi, og så 

pryder de da også landskabet ganske pænt. 

 

__________________________________________________________________________ 

Feltbesøg på Bandholm Havn og Knuthenborg Gods 

Da jeg nåede frem til Lolland var det tid til et besøg 

i Bandholm, som er en fantastisk dejlig og flot lille 

havneby, der også er endestation for museumsbanen 

Maribo-Bandholm. Her ligger også Knuthenborg 

Safaripark, som er en af de førende attraktioner i 

Danmark. Bandholm Havn er den eneste privatejede 

industrihavne i Danmark, og det glæder mig at se, 

hvordan havnen er med til at vedligeholde Lollands 

relevans på Danmarkskortet. Knuthenborg Gods ejer 

havnen, og de gør et fremragende stykke arbejde. 

Det er Christoffer Knuth, der er ejer og daglig leder af Knuthenborg. 

Det er altid en stor fornøjelse for mig, især som transportordfører, at besøge og bese den trafikale 

infrastruktur rundt omkring i Danmark. Christoffer Knuth satte mig ind, hvordan forpagtningen af 

både Bandholm Havn og Knuthenborg Gods foregår. Det var utroligt spændende at få indblik i. 

______________________________________________________________________________ 
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Rundbordssamtale på Lolland  

Om aftenen på min Lollandstur deltog jeg i 

en rundbordssamtale med blandt andre 

Henrik Høegh. Vi talte om etableringen af en 

fremskudt færgehavn ved Tårs, således at 

det kan komme en effektiv færgeoverfart 

imellem Spodsbjerg og Tårs. En ny, 

fremskudt færgehavn indebærer, at der 

anlægges en dæmning ud fra kysten i et 

lavvandet område, hvorpå der anlægges en 

tilslutningsvej. Det er meget spændende 

projekt, som jeg glæder mig til at følge.  

______________________________________________________________________________ 

Bureaukrati stjæler tid og arbejdsglæde  

Af Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans. MF for Venstre i Viborg Kommune 

Mange politikere, herunder jeg selv, har gennem årene blæst til kamp mod bureaukrati, 

overadministration og detailregulering. Og det med god grund. Vi har en gigantisk offentlig sektor i 

Danmark med rigtig mange ansatte. Forholdsmæssigt har vi nogle af verdens højeste offentlige 

udgifter – med dertil knyttet verdens højeste skattetryk. Alligevel oplever mange borgere, at der 

evindeligt skæres ned på den borgernære service, der gør en forskel ude i hjemmene og de nære 

samfund blandt ældre, børn og syge. Det er et alvorligt og absurd paradoks, som vi skal blive langt 

dygtigere til at håndtere. Forklaringen er, at en meget stor del af ressourcerne i den offentlige 

sektor bruges på de højere niveauer – på fine kontorer i staten, i regionerne og på rådhusene, hvor 

der sidder en hærskare af højtuddannede, dygtige medarbejdere - ledere, mellemledere og 

konsulenter – langt væk fra borgerne. Og her bliver der ansat flere og flere, som går til et hav af 

møder, laver nye regler, samt opfinder nye indberetninger og opfindsomme projekter, der til syvende 

og sidst stjæler tiden og arbejdsglæden fra medarbejderne på gulvet – ude ved borgerne. Det er en 

rigtig skidt udvikling, både for borgerne og de offentlige medarbejdere, der naturligvis har faglig 

stolthed og gerne vil hjælpe borgerne bedre, i stedet for at bruge deres tid på møder og ligegyldigt 

bureaukrati. Dette uvæsen udklækkes imidlertid ikke kun på rådhusene. Skurken skal også findes i 

lovgivningen og de tilknyttede statslige cirkulærer og bekendtgørelser. Her har vi 

folketingsmedlemmer en uhyre vigtig opgave i at få luget ud i hundredvis af regler, der stjæler 

ressourcer og arbejdsglæde. Jeg opfordrer hermed alle til at melde til mig ufortøvet pr. mail, telefon 

eller Facebook, hvis man støder ind i en tåbelig og overflødig regel, der skaber unødigt bureaukrati. 

Så rejser jeg omgående sagen overfor den relevante minister. Samtidig ønsker jeg de nyvalgte byråd 
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landet over held og lykke i kampen mod det omsiggribende bureaukrati og regeltyranni. Opgaven er 

ikke blot at bevilge flere penge og hæve skatterne. Tværtimod – det vil blot gøde bureaukratiet 

endnu mere. Opgaven er, at frigøre ressourcer til den borgernære service og til medarbejdere på 

gulvet ved at afskaffe overflødige regler og møder i kommuner og stat samt målrettet prioritere 

ressourcerne helt ud til de skarpe ender – skolerne, børnehaverne, ældreplejen, plejehjemmene, 

psykiatrien, byggesagsbehandling osv. Kort sagt: Færre regler og mindre bureaukrati – mere frihed 

under ansvar. Jeg opfordrer til et bredt politisk samarbejde i det nye år om, at der omsider sættes 

handling bag de kloge ord om at bekæmpe det omsiggribende bureaukrati. Det forventer borgerne og 

medarbejderne i den offentlige sektor af os. Godt nytår! 

__________________________________________________________________________ 

Diplomater fra hele verden på Borgen  

Med en præsidieplads hører der mange 

formelle opgaver til. Det er en kær pligt som 

præsidiemedlem at modtage og ønske godt 

nytår til det diplomatiske korps på vegne af 

Folketinget i forbindelse med den 

traditionsrige nytårsreception. Det var en 

imponerende samling af politisk engagerede 

mennesker fra hele verden, der deltog i 

arrangementet, og for mig både en ære og 

en fornøjelse.  

 

___________________________________________________________________ 
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Grøn oase midt i København 

Jeg blev inviteret til en inspirerende 

rundbordssamtale hos Venstre Vesterbro 

den 10. januar om et uhyre visionært 

projekt, der handler om etableringen af 

en tiltrængt grøn oase i København nær 

jernbanenettet imellem Sydhavn og 

Dybbølsbro station. København mangler 

parkarealer, som dette projekt lægger 

op til, og samtidigt forsøge at gøre brug 

af de gamle bevaringsværdige 

industribygninger, der ligger på grunden 

nu.  

Det er i øvrigt en dejlig og passende start på et møde, når der serveres flæskesteg med sprød svær, 

brun sovs og kartofler. Tak for et rigtig godt møde og stor tak til de lokale, dybt engagerede 

venstrefolk. 

___________________________________________________________________ 

Politisk møde hos Østfjends Venstre 

Det var en veloplagt forsvarsminister, der talte om 

den sikkerhedspolitiske situation og den kommende 

markante styrkelse af det danske forsvar. Mødet 

foregik i Stoholm Kultur- og Fritidscenter og der var 

rigtig mange deltagere mødt frem. 

Ligeledes holdte oberst Kurt Mosgaard et særdeles 

interessant foredrag om danske soldaters fantastiske 

indsats ude i verden gennem årene for fred og 

frihed - og dermed et fremskudt forsvar for vores 

værdier og aktiv kamp imod terror. 

 

___________________________________________________________________ 
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Venstre holder stand i Viborg 

Det var en grå, men dejlig dag på Hjultorvet i 

Viborg, da Venstre var ude med flaget. Jeg takker 

alle, der kiggede forbi til en politisk snak og en kop 

kaffe på en kold januardag. Og tak til de frivillige 

lokale ildsjæle, der havde lagt kræfter i et sådant 

arrangement. Venstre er klar til et travlt politisk år - 

såvel lokalt som på landsplan. Venstre i front! 

____________________________________________________________________ 

24 år i Hæren 1981-2005 

Jeg mindes med stor glæde og taknemmelighed mine 24 

års aktive tjeneste i Hæren ved Sergentskolen i 

Sønderborg, Løjtnantskolen i Oksbøl, Sjællandske 

Livregiment i Slagelse, Danske Livregiment i Vordingborg, 

Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot, Prinsens 

Livregiment i Viborg og Skive, EU Monitering Mission i 

Krajina, Kroatien og Hærens Operative Kommando i 

Karup. Det har været et privilegium at yde et bidrag til 

fædrelandets forsvar. I starten under Den Kolde Krig, 

senere med omstilling af forsvaret til en ny tid med 

internationale operationer til fremme af fred, frihed og 

folkestyre - et fremskudt forsvar for danske værdier.  
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Jeg er i dag major af linien (tjenestemand), men har siden mit valg til Folketinget i februar 2005 haft 

orlov til borgerligt ombud - med Jydske Dragonregiment i Holstebro som stamregiment.  

Tak til de mange kolleger og kammerater, jeg har mødt og er blevet inspireret af gennem årene. 

 

 

____________________________________________________________________ 

Det gigantiske danske paradoks 

Af MF Kristian Pihl Lorentzen (V), Ans 

Danmark har det højeste skattetryk i verden. Og de offentlige budgetter i stat, regioner og 

kommuner bugner som aldrig før. Alligevel oplever rigtig mange borgere og ansatte i den borgernære 

del af den offentlige service, at der skæres ned år for år. Det er et gigantisk paradoks, som vi 

politikere på alle niveauer har pligt til at forholde os til. 

Men først skal vi have frem i lyset, hvor de mange skattekroner forsvinder hen. Og her støder man 

hurtigt på skurken: Det omsiggribende bureaukrati med tilhørende regeljungle og overadministration. 

På rådhusene og i fjerne statslige kontorer ansættes flere og flere højtuddannede medarbejdere – 

langt væk fra borgerne. Det æder en stor bid af de ressourcer, der kunne gøre mere gavn i skoler, på 

plejehjem, i psykiatrien og i børnehaverne – til gavn for borgerne. Dertil kommer et stort overforbrug 

af eksterne konsulenter, hver gang bureaukratiet skal dække sig ind under en fin rapport. Desværre 

er det efterhånden standardproducere i det offentlige, at chefer og politikere dækker sig ind under 

alverdens rapporter og analyser frem for at træffe flere beslutninger og stå til ansvar for dem. 
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Naturligvis skal ting undersøges grundigt før man farer ud og bruger en masse penge, men tendensen 

med omfattende analyser og rapporter griber om sig. Det koster dyrt. Og ofte bliver beslutningerne 

ikke bedre af det. Tværtimod – det kan jeg selv tale med om inden for transportområdet – man 

behøver blot at nævne IC4 og signalprogrammet. 

Tilbage til det glubske bureaukrati, der stjæler mange skattekroner, som kunne bruges langt bedre 

til borgernær service. De mange veluddannede og engagerede bureaukrater vil selvsagt gerne være 

produktive. Det kommer der en jungle af snærende regler samt krav om alverdens indberetninger og 

registreringer fra medarbejdere ude i de skarpe ender ud af. Det fjerner igen fokus på service til 

borgerne. Men værst af alt. Det stjæler arbejdsglæden hos de hjemmehjælpere, dagplejemødre, 

pædagoger og skolelærere, der hellere vil lave det, som de faktisk er ansat til. 

Mange politikere, inklusiv undertegnede, har i årenes løb tordnet mod bureaukrati og overflødige 

regler. Desværre fortsætter dette uvæsen med at vokse – næsten i al ubemærkethed - når 

budgetterne i stat, regioner og kommuner lægges. Det er på høje tid, at vi på tværs af partier og på 

alle niveauer i det offentlige sætter handling bag ordene. Markant flere ressourcer skal kanaliseres 

ud tæt på borgerne og der skal være langt færre snærende regler. Til gengæld skal vi lade princippet 

”frihed under ansvar” præge den offentlige sektor. Så får vi mere effekt for hver eneste skattekrone 

og arbejdsglæden vender tilbage til de offentligt ansatte. 

Jeg ser frem til et godt samarbejde med det nye byråd i Silkeborg Kommune om at løse denne 

udfordring. En del af udfordringen findes nemlig i lovgivningen og de mange statslige cirkulærer – det 

er jeg klar til at tage hårdt fat i. Opgaven med at kanalisere ressourcer fra rådhuset ud til de 

borgernære områder overlader jeg til byrådet. Lad os samle kræfterne om at sætte fokus på og få 

løst det store danske paradoks. 

____________________________________________________________________ 

Langt fra Borgen 

Jeg på visit i Herning og Skjern, hvor optagelserne 

til DR’s “Langt fra Borgen” skulle finde sted. Først 

skulle vi på job med Midt- og Vestjyllands Politi, 

der gennemførte morgenrazzia ved den tekniske 

skole i Herning. Til min store glæde blev der ikke 

noteret nogen 17-årige bilister, der brød reglerne i 

henhold til den nye forsøgsordning med kørekort 

fra 17 år - med ledsager til 18 år. 
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Det var hyggeligt at dyste og debattere med 

min gode transportordførerkollega Henning 

Hyllested, og trods snevejret var der kamp til 

stregen. Jeg siger tak til Henning og DR for en 

sjov og anderledes dag. 

 

Programmet sendes på DR1 1. feb. kl. 21:55.  

 

 

Stormøde 

Jeg var til stormøde i Solbjerg, sydvest for 

Aarhus, hvor omkring 800 borgere var samlet 

til stormøde om en mulig ny jernbane mellem 

Hasselager og Hovedgård. Venstre mener, at 

aftalepartierne bag Togfondens timemodel 

prioriterer forkert, og jeg noterer mig, at der 

ikke er afsat en krone til Togfondens fase 2. 

Skrot dette luftige projekt og lad os samle 

kræfterne på tværs af partier til at bygge 

infrastruktur, der er påtrængende behov for.  

Herunder fx udvidelser på E45 i Østjylland og opgradering af Rute 26 mellem Mundelstrup og 

Søbyvad, som led i en tiltrængt helhedsorienteret investeringsplan dækkende perioden 2020-2030. 

Alt dette var mit budskab under mit indlæg på mødet.  

__________________________________________________________________________ 
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Drop ny jernbane i Østjylland 

Af Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans. MF og transportordfører for Venstre 

 

Torsdag d. 18. januar deltog jeg i stormødet i Solbjerg, hvor Banedanmark på sober og saglig vis 

fremlagde planerne og de mulige linjeføringer for en påtænkt ny jernbane mellem Hasselager og 

Hovedgård for de mere end 800 dybt engagerede mødedeltagere. Det blev dog hurtigt klart for alle, 

at der absolut ikke var stemning i hallen for en ny bane, der vil få store negative konsekvenser for 

rigtig mange borgere i Østjylland, herunder ikke mindst i Solbjerg og omegn, hvis den nogensinde 

realiseres.  

Overordnet set er det Venstres klare holdning, at prisen for at vinde fem minutter på strækningen er 

alt, alt for høj. Denne beskedne tidsgevinst står ikke mål med en enorm anlægsomkostning og de 

andre talrige negative effekter. Der er tale om en helt gal prioritering i en tid, hvor virksomhederne 

og deres pendlende medarbejdere har hårdt brug for opgradering af vejnettet, herunder ikke mindst 

E45 samt Rute 26. Noget er vigtigere end andet. Dertil kommer, at Togfondens såkaldte fase 2 er 

fuldkommen ufinansieret på grund af varigt fald i prisen på olie fra Nordsøen. Partierne bag 

togfonden har således sat et voldsomt indgribende projekt på bedding, selvom finansieringen er fugle 

på taget.  

Men måske værst af alt: Hvorfor skal tusindvis af østjyder belemres med streger på landkortet, der 

truer dem med uvished og stavnsbinding i årevis? Partierne bag den øvelse har i hvert fald påtaget sig 

et meget stort ansvar. Om kort tid giver vi grønt lyst til indkøb af fremtidens elektriske tog, der bl.a. 

skal køre på strækningen mellem Fredericia og Aalborg. Disse tog kan køre maksimalt 200 km/t, der 

er den mest fornuftige hastighed på fjernstrækningerne i fremtiden. Hvorfor vil togfondspartierne så 

bruge adskillige milliarder – der ikke findes – på at bygge en bane til 250 km/t? Det er også snyd på 

vægten, når man påstår, at tidsbesparelsen på fem minutter kommer alle togrejsende til gode. 

Skanderborg har siden 1871 været et vigtigt jernbaneknudepunkt i Østjylland. Hvis det lykkes 
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togfondspartierne komme igennem med deres luftige planer, så vi Skanderborg de facto komme ud 

på et sidespor i forhold til de hurtige gennemkørende tog. Det betyder, at mange østjyder er henvist 

til at køre til Aarhus H for at komme med de fine hurtigtog – altså reelt en voldsom og ubekvem 

forlængelse af rejsetiden for rigtig mange. 

 Venstres holdning er klar – på landsplan og lokalt: Den påtænkte nye jernbane mellem Hasselager og 

Hovedgård skal aldrig bygges. I stedet opfordrer vi togfondspartierne til at besinde sig og totalt 

skrinlægge dette urealistiske projekt, som de ikke har afsat penge til. Stregerne på kortet bør 

snarest fjernes, så østjyder ikke skal plages og stavnsbindes i mange år frem. Lad os i stedet samle 

kræfterne på tværs af partier om at få den eksisterende jernbane til at fungere bedre, så der igen 

kommer tog til tiden. Det er ikke afgørende for togpassagererne at spare nogle få minutter mellem 

storbyerne. Det er derimod afgørende, at køreplanerne overholdes. Og lad os sammen skaffe holdbar 

finansiering til en helhedsorienteret trafikinvesteringsplan frem mod 2030 – med fokus på det yderst 

påtrængende behov for mere fremkommelige statsveje. Drop en ny jernbane i Østjylland! 

 

__________________________________________________________________________ 

Viborg igen på Danmarkskortet - Danmark i bedre balance 

Af MF Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans. MF for Venstre i Viborg Kommune 

Et af de allervigtigste politiske mål er et sammenhængende Danmark i bedre balance samt standsning 

af den omsiggribende centralisering i vores land. Et vigtigt element i denne kamp er at sætte 

handling bag ordene om udflytning af statslige arbejdspladser fra hovedstaden til provinsen. 

Viborg blev en af de store vindere da V-regeringen for to år siden søsatte første bølge af udflytning 

med oprettelse af Nævnenes Hus og udflytning af Civilstyrelsen. Viborgs status som ”Jyllands 

juridiske højborg” var det stærke og saglige argument, der bidrog til dette glædelige resultat. Nu 

skal vi videre med anden bølge, og regeringen har præsenteret endnu en velovervejet og robust plan 

for udflytning. Her kan vi glæde os over, at yderligere 87 nye arbejdspladser netto flyttes til Viborg. 

Der er tale nye arbejdspladser ved det kommende nationale gasdistributionsselskab, Nævnenes Hus 

og Civilstyrelsen. En kanongod nyhed, som jeg personligt har arbejdet hårdt og målrettet for i de 

seneste måneder. Heldigvis har det været muligt at fremføre sagligt stærke argumenter for placering 

i Viborg. Herunder med hensyn til den stærke juridiske klynge samt den nuhavende stærke faglige 

ekspertise på gasfronten. 

Men vi er ikke i mål. Grundlaget for etablering af flere arbejdspladser i de lokale private 

virksomheder skal sikres. Her er det helt afgørende, at der snarest bygges bedre veje til Viborg. 

Opgradering af Rute 26 trænger sig hårdt på. Dertil kommer anlæggelse af en jysk parallelmotorvej 
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via Viborg. Jeg ser frem til at vi også når konkrete resultater på vejfronten i et godt samarbejde på 

tværs af partier, og i et tæt samarbejde med erhvervslivet og kommunen.  

Hvor der er vilje, er der vej! 

__________________________________________________________________________ 

Feltbesøg  

Januar måned gav også mulighed for et besøg hos 

virksomheden Kingo Karlsen A/S i Silkeborg. 

Virksomheden er førende i miljørigtig nedbrydning 

samt genanvendelse af byggematerialer. Det er 

altid en fornøjelse at stifte nærmere bekendtskab 

med virkelighedens verden - langt uden for 

Christiansborgs tykke mure. Stor tak til direktør 

Thomas Kingo Karlsen for et interessant og 

inspirerende besøg. 

__________________________________________________________________________ 

Feltbesøg 2 

Jeg besøgte også Jysk Linnedservice (det 

tidligere sygehusvaskeri i Kjellerup. Her arbejder 

dygtige medarbejdere med at vaske linned og 

tøj for sygehuse og plejehjem i store dele af 

Jylland. Virksomheden udmærker sig desuden 

ved at have rekord i lavt energiforbrug. Tak for 

eftermiddagens interessante virksomhedsbesøg 
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Fredagshygge 

Nogen gange er det mest fornuftige, man 

kan gøre, at tage sig tid til familien. Jeg 

finder en enorm glæde og ro ved at være 

sammen med mine børnebørn. På denne 

fredag var der således tid til at fredagshygge 

med mine børnebørn. Vi drak varm kakao og 

spiste hjemmebagt franskbrød. Livet er nu 

engang dejligt, når man er velsignet med en 

dejlig familie.  

_________________________________________________________________________ 

Seksårig aftale for Forsvaret 

Den 28. januar landede en ny 

forsvarsaftale. Regeringen er sammen 

med Socialdemokratiet, Dansk 

Folkeparti og Radikale Venstre blevet 

enige om en seksårig aftale for 

Forsvaret. Forsvarsliget strækker sig 

fra 2018 til 2023 og indeholder et løft 

på 800 mio. kr.  

 

Aftalen skal ses som et udtryk for, at Danmark også bidrager til NATO-samarbejdet, der i disse mere 

og mere utrygge sikkerhedspolitiske tider, er vigtigt at opretholde. Danmark skal kunne bidrage til 

internationale operationer, men det er også afgørende at sikkerheden herhjemme bliver forbedret. 

Der er blandt andet blevet afsat midler til at styrke beskyttelsen mod cyberangreb, hvilket til 

stadighed bliver mere og mere relevant. Derudover er der kommet en højere grad af frivillighed i 

forhold til fremtidig rekruttering til værnepligten.  

Personligt er jeg særdeles tilfreds med, at staben ved 1. brigade med stabskompagni flyttes til 

Holstebro. Der etableres også en ny kampvognseskadron med lokation i Holstebro. Dette betyder 240 

nye arbejdspladser til byen, hvilket er utroligt gode nyheder. Læs aftalen her 

_________________________________________________________________________ 

http://www.fmn.dk/temaer/forsvarsforlig/Documents/Forsvarsforlig-2018-2023.pdf
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Forsvaret styrkes markant 

Af MF Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans. MF for Venstre i Viborg Kommune 

Jeg har i de seneste uger haft fornøjelsen at deltage i forhandlingerne forud for den brede, seksårige 

forsvarsaftale, der blev præsenteret i søndags. Vi har taget bestik af det ændrede trusselsbillede, 

herunder ikke mindst Ruslands kraftige oprustning, Ruslands besættelse af dele af Ukraine samt 

Ruslands mere aggressive adfærd i Østersøregionen. Dertil kommer den alvorlige trussel mod vores 

IT-sikkerhed, den såkaldte cybertrussel, samt behovet for, at Forsvaret bliver endnu bedre rustet til 

at yde støtte til Politiet til gavn for danskernes tryghed. Nu er der indgået en historisk aftale, der 

tager højde for disse udfordringer. Historisk, fordi vi efter årtier med evindelige nedskæringer nu 

tilfører forsvaret flere penge – i alt 12,5 milliarder kroner ekstra i aftaleperioden. Både som 

forsvarspolitiker og officer glæder jeg mig rigtig meget over, at vi nu går fra et nedskæringsforsvar 

til et forsvar, der over de næste seks år skal opbygge en række nye kapaciteter. Herunder en ny 

brigade på 4000 mand, der skal udrustes og uddannes til at kæmpe selvstændigt, herunder i de 

baltiske lande som led i NATOs kollektive forsvar. Der tilføres 700 flere fastansatte. Desuden kommer 

der flere værnepligtige til både forsvaret og redningsberedskabet. Og uddannelsen af de 

værnepligtige målrettes nu langt mere til løsning af konkrete bevogtningsopgaver, bl.a. til støtte for 

politiet i en krisesituation såsom øget terrortrussel. Desuden er det helt centralt, at der kommer 

bedre balance mellem mål og midler ude ved de skarpe ender – de uddannende og operative 

enheder. Der skæres ned i de store stabe i toppen, i stedet styrkes de operative enheder. Tak til de 

øvrige aftalepartier for et godt forhandlingsforløb i en konstruktiv ånd. Det er uhyre vigtigt for 

Forsvaret og dets personel, at det er tale om en meget bred aftale, der sikrer ro og stabilitet. 

Der er naturligt nok stort fokus på den geografiske fordeling af stillingerne i forsvaret. Her blev det 

til status quo for Skive Kaserne. Der kommer flere arbejdspladser, idet dele af den nye brigades 

føringsstøttekapaciteter placeres i Skive. Omvendt sker der en række effektiviseringer som led i 

forsvarets budgetanalyser. Derfor forventes ikke væsentlige ændringer i antallet af stillinger med 

udgangen af aftaleperioden. Til gengæld vil jeg glæde mig over, at debatten om nedlæggelse af 

Prinsens Musikkorps nu er manet i jorden. Desuden er det glædeligt, at det for et par år siden 

lykkedes at få placeret Hjemmeværnets vestdanske hovedkvarter i Skive – det skal vi holde fast i.  

Lad os sammen glæde os over, at nedskæringer afløses af fornyet kampkraft og optimisme. Et 

Danmark i fred og frihed er ikke en given ting. Det har en pris. Og denne pris er der glædeligvis bred 

politisk vilje til at betale. 
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Aftale om bedre fremkommelighed og trafiksikkerhed 

Så lykkedes det at få en politisk aftale på plads, der 

skal forbedre forholdende for fremkommelighed og 

trafiksikkerhed. Aftalen er indgået mellem med 

regeringen og Dansk Folkeparti. I aftalen er der afsat 

midler til en række projekter, der skal øge 

fremkommeligheden og trafiksikkerheden i Danmark. 

Aftalen indeholder blandt andet en krydsombygning 

ved Ansvej i Ans. Hertil er der afsat 5,9 mio. kr.  

 

Dette er utvivlsomt et skridt i den rigtige retning, og aftalen understøtter det arbejde, som jeg som 

Transportordfører har kæmpet for i mange år. Danmark har brug for transportpolitik, der sikrer 

vækst og jobskabelse, og som fokuserer på mobilitet, så det bliver lettere for alle danskere at 

komme rundt i landet. Læs aftalen her 

Jeg er meget tilfreds med at få denne aftale i hus. Jeg ser frem til flere lignende aftaler i fremtiden. 

50 mio. kr. til Støjbekæmpelse 

Den transportpolitiske aftale indebærer 

rigtig mange gode elementer, der alle 

sammen har fokus på en mærkbar 

forbedring af den danske infrastruktur. Som 

en del af den nye aftale har regeringen 

sammen med DF, valgt at afsætte 50 mio. 

kr. til at bekæmpe støj fra motorvejene 

rundt om i Danmark.  

 

 

Det er stort skridt i den rigtige retning. Rundt om i landet er mange borgere plagede af den til tider 

overdøvende støj, der kommer fra motorvejene. Derfor er det vigtigt, at der bliver gjort noget ved 

problemet.  

Projekterne til at nedsætte støjen indeholder følgende: 

- Støjskærm ved Odense SV, ved Fynske Motorvej E20 (25 mio. kr.) 

- Støjskærm ved Taulov, ved Taulovmotorvejen E20 (14,6 mio. kr.) 

- Støjskærm ved Bregnerød, Hillerødmotorvejen 16 (10,3 mio. kr.) 

https://www.trm.dk/da/politiske-aftaler/2018/udmoentning-af-midler-til-bedre-fremkommelighed-og-trafiksikkerhed
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Men selvom det er et skridt i den rigtige retning, så er der stadig masser, der kan gøres for at 

nedsætte støjen. Derfor vil jeg fremadrettet gå efter at få afsat endnu flere midler til 

støjbekæmpelse langs den danske motorveje. Læs aftale her 

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

TOR 01 FEB Møder på Christiansborg. 

FRE 02 FEB Møder på Sjælland. Vagt i formandsstolen.  

MAN 05 FEB Møder i Jylland. Generalforsamling Venstre i Vium-Hvam samt Ans.  

TIR 06 FEB Møder i Jylland. 

ONS 07 FEB Møder på Borgen.  

TOR 08 FEB Møder på Borgen. Gæstebartender på Toga med Rasmus Prehn. 

FRE 09 FEB Møder på Borgen. Vagt i formandsstolen.  

LØR 10 FEB Fastelavnsfest og familiehygge ved Vedersø. 

MAN 12 FEB Fernisering i Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro.  

10 - 18 FEB Vinterferie. 

MAN 19 FEB Møder på Sjælland. Tale ved Venstre Karups generalforsamling.  

TIR 20 FEB Ordføreropgaver i folketingssalen. Generalforsamling i Viborg Skydeselskab.  

ONS 21 FEB Møder på Borgen. Møde i Venstre i Viborg Kommune.  

TOR 22 FEB Møder på Borgen.  

FRE 23 FEB Eskadrilledag i Karup – tale om forsvarsaftalen. 

MAN 26 FEB Generalforsamling Venstre i Tjele.  

TIR 27 FEB Møder på Borgen. Tale ved Venstre Østfjends generalforsamling. 

ONS 28 FEB Møder på Borgen. Præsidiemøde. 

TOR 01 MARTS Møder på Borgen. Besøg hos Danmarks Jernbanemuseum i Odense. 

FRE 02 MARTS  Møder i Midtjylland. 

04-09 MARTS Præsidiets officielle besøg i Sydkorea.  

 

https://www.trm.dk/da/politiske-aftaler/2018/udmoentning-af-midler-til-stoejbekaempelse

