Kristian Pihl Lorentzen
MF, Venstre

Nyt fra Borgen - oktober 2019
Folketingets åbningsdag

Den første tirsdag i oktober fejrede vi, som sædvanligt, den glædelige og store festdag for folkestyret –
Folketingets åbning. Det er altid en særlig og meget begivenhedsrig dag fyldt med mange gode oplevelser

og indtryk. Selve åbningen indledes altid med en Gudstjeneste i Christiansborgs Slotskirke efterfulgt af
kirkekaffe. I passende tid før kl. 1200 ankommer H.M. Dronningen og de øvrige medlemmer af den
kongefamilien til Christiansborg for at overvære folketingets åbning og statsministerens åbningstale. Efter
mødet i folketingssalen, der blev afsluttet med et rungende trefoldigt leve for Danmark, gik Venstres
folketingsgruppe med ledsagere til Grøften i Tivoli, hvor vi hyggede os med en god frokost, som en
passende markering af det nye folketingsår.

Inden slotskirken havde jeg dog en aftale med et par el-løbehjul. Min dag startede derfor tidligt ud med
radikalt slinger på el-løbehjul sammen med min politiske kollega Andreas Steenberg (RV). Steenberg og
jeg blev sat i stævne på el-løbehjulene efterfulgt af et interview om grøn transport med radio P4 Midt
Vest. En god måde at starte festdagen på ved at sætte den grønne transport i fokus!
I anledning af åbningsdagen lavede jeg også en lille video, hvor jeg pegede på nogle af de vigtigste
politiske opgaver, som skal forestå i det nye folketingsår. Til de interesserede kan I finde den lille video
her. Rigtig god fornøjelse.
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Åbningsdebat

Efter folketingets åbning kommer Åbningsdebatten, som i år blev afholdt torsdag den 3. oktober. Det er
en stor og lang (maraton)debat, som kan udvikle sig til en lang affære. For her kan
folketingsmedlemmerne komme ud i en lang politisk diskussion om statsministerens åbningstale og om
aktuelle politiske emner.
Under åbningsdebatten i 2013 blev der eksempelvis stillet tæt på 650 indlæg, spørgsmål og svar.
Diskussionerne kan spænde vidt. De kan eksempelvis handle om de planer, som regeringen har for det
kommende folketingsår, men i særdeleshed også om rigets tilstand. Ved åbningsdebatten bliver alle
politiske emner bragt på dagsordenen – internationale som nationale. Åbningsdebatten starter altid kl.
10.00, og afsluttes med en opsamlingstale af statsministeren, som i år bød på, som I nok har set, et
humoristisk indslag om statens køb af en elefant og kamel. I år afsluttede vi afstemningen om de stillede
forslag til vedtagelse kl. 01.30. Det var en nat, hvor jeg sov fremragende!
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Angreb på de frie skoler
Af Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans MF for Venstre
Statsminister Mette Frederiksen gik til valg på at være ”Børnenes statsminister”. Det er jo positivt. Men
det gælder åbenbart ikke for de 121.000 børn på fri- og privatskolerne overalt i Danmark. S-regeringen
har netop fremlagt et finanslovsforslag, hvor de vil skære i tilskuddet til fri- og privatskolerne med 300
mio. kr. om året. Det kommer til at gøre rigtig ondt på mange små friskoler – og på landsbysamfund. Det
kan true op til 100 skoler over hele landet med lukning, koste op til 3.000 kr. i øget forældrebetaling pr.
elev eller betyde fyring af personale.
Venstre vil fastholde støtten til de frie skoler og sikre, at vi fortsat kan have frie skoler i hele landet. Vi har
i flere omgange stået i spidsen for at styrke de frie skoler. Vi har øget støtten til de frie grundskoler – den
såkaldte koblingsprocent - fra 71pct. til 76 pct., så forældre har endnu bedre mulighed for at vælge en
friskole uanset indkomst. Og vi har for nylig sikret mere frihed til de frie skoler, så de har endnu bedre
muligheder for at skabe flere og mere mangfoldige skoletilbud i hele landet. Også i landdistrikterne. Nu
vil S åbenbart gøre livet surt for de forældre, der formaster sig til at benytte sig af det frie valg. Det er den
helt forkerte vej at gå. Og det vil jeg kæmpe imod. Længe leve det frie valg!
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Jomfrutale i folketingssalen

Alle nye medlemmer af Folketinget skal på et givent tidspunkt holde deres jomfrutale fra talerstolen i
folketingssalen. I oktober havde jeg æren af at være mentor i salen for Venstres nyvalgte og dygtige
folketingsmedlem fra Vesthimmerland, Marie Bjerre, hvor hun holdte sin jomfrutale. Når de nyvalgte
folketingsmedlemmer bestiger talerstolen for første gang, er der tradition for, at kollegerne giver
debutanten et varigt minde i form af den mindste mønt, de har på sig. Med til traditionen hører også et
eksemplar af dagsordenen, hvorpå de tilstedeværende kolleger i salen signerer med deres underskrift.
Hvorfra traditionen stammer fra vides ikke, men traditionen udleves i bedste velgående, og har gjort det
i mange år.
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Debat i krydsfelt på TV Midt Vest

I starten af oktober var jeg inviteret til debat i Krydsfelt på TV Midt Vest om regeringens forslag til
finanslov. Her satte jeg spørgsmål om, hvor pengene er til bedre veje samt bredbånd i yderområder? Og
hvorfor de frie skoler skal holde for? I kan se debatten her.
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Stop trafikal egoisme

I efterårsferien begravede jeg mig ned i mit bogprojekt sammen med bogens medforfatter, kørelærer
Carina Bach Lauritsen. Vi kæmper hårdt for at få bogen færdig til udgivelse i marts 2020. Det er en stor
opgave at skrive en bog – herunder med research og fremskaffelse af gode illustrationer. Der er derfor
også mange (bog)dage, som ser sådan her ud, som I ser på billedet, hvor man med nød og næppe kan
finde plads til kaffekoppen på spisebordet.
Jeg sender dagligt taknemmelige tanker til de mange, som bidrager til bogprojektet med deres viden og
ligeså til de mange, der bakker op om projektet. Det har indtil videre været en meget lærerig proces, hvor
jeg selv har fået langt dybere indsigt i trafikadfærden i Danmark. Jeg håber at denne bog kan bidrage
med forebyggelse og ny viden om den omsiggribende trafikale egoisme, og dermed være med til at
forbedre trafikadfærden for alle brugere i trafikken. Jeg glæder mig til at præsenterer bogen for Jer i det
nye år og håber, at I vil tage godt i mod den.
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Hvis du vil hjælpe os med at give bogen endnu mere bredde og relevans baseret på virkelige hændelser,
så er du meget velkommen til at sende os fotos ledsaget af en kort forklarende tekst, der kan bidrage til
at kortlægge den trafikale egoisme og den hensynsløse adfærd. Du kan sende billeder og/eller tekst til
mig på mail vkrlo@ft.dk. På forhånd stor tak for din hjælp.

Besøg på Borgen af kinesiske borgmestre

Tak til Grundfos for besøget på borgen med 28 uhyre engagerede og spørgelystne kinesiske borgmestre.
Det var en fornøjelse at orientere dem om det danske folkestyre og vores ytringsfrihed. Kineserne
besøgte Borgen som led i et omfattende 2 ugers program i Danmark arrangeret af Grundfos i Bjerringbro.
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Feltbesøg på Køreteknisk Anlæg i Sorø

Oktober bød også på et feltbesøg på Køreteknisk Anlægs årsmøde i Sorø. Her havde vi en levende debat
om, hvordan vi sammen styrker trafiksikkerheden og bekæmper den trafikale egoisme. Tak til alle
trafikkollegerne for et godt møde og sparring. Det er guld værd som politiker at få indsigt i virkeligheden.
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Gudenåens van(d)vid

Fotoet af Svostrup Kro ved Gudenåen taler for sig selv. Aldrig før er åen gået så meget over sine bredder.
Det er der en række årsager til. Heftig efterårsregn er en af årsagerne til den øgede vandstigning. Men
problemet er mange gange større, fordi vandstanden i Gudenåen generelt er varigt højere end tidligere
mellem Silkeborg og Kongensbro. Vandstanden stiger, når der kommer regn, fordi terrænet i ådalen hele
tiden er som en svamp fyldt med vand, uden sugeevne, når der kommer mere vand. En anden årsag er
den mangelfulde vedligeholdelse af åen jævnfør vedtagne vandløbsregulativer samt vandremuslingens
eksplosive udbredelse med deraf følgende krystalklart vand. Det betyder, at grøden vælter frem og
bremser vandet. Desuden har man forsømt at fjerne mange års ophobning af aflejringer af sand og
mudder i åløbet.
Lodsejernes retssikkerhed bør styrkes i forhold til oversvømmelser og snigende forsumpning af deres
ejendom, ligesom der fremover bør være hjælp at hente hos forsikringsselskaber og beredskab i tilfælde
af tabsgivende oversvømmelser. Ganske som for lodsejere ved oversvømmede kyster.
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Tiden er inde til konkret handling på såvel landspolitisk som lokalpolitisk niveau. Hvis loven er uklar, må
den gøres klar, så der ikke hersker tvivl om, at regnvandet skal ledes mere effektivt til havet uden at
forårsage store tab og ødelæggelser på vejen. Jeg vil personligt kæmpe hårdt for at få en bedre balance
mellem to vigtige hensyn: 1) Afledning af vand til havet og 2) Miljømæssige hensyn samt
helhedsorienterede planer for vedligeholdelse af åer på tværs af kommunegrænser.
Situationen er uholdbar. Lad os samle kræfterne om at få stoppet dette van(d)vid og hjælpe de stakkels
hårdt ramte lodsejere. Vi kan ikke trylle vandet væk med et slag. Men vi kan i kommunen og folketinget
træffe politiske beslutninger, der løser problemet fremadrettet. Og det har vi i min optik pligt til at gøre.
Til de interesserede kan I læse om sagen her.

Van(d)vittig situation langs Gudenåen
Af Kristian Pihl Lorentzen, Ans MF for Venstre
De rystende fotos fra Svostrup Kro ved Gudenåen taler for dig selv. Aldrig før er Danmarks længste å
gået så meget over sine bredder. Det er der en række årsager til. Heftig efterårsregn er en af dem. Flere
befæstede og bebyggede arealer i Midtjylland med afledning af overfladevand til åen er en anden årsag.
Vandremuslingen udbreder sig eksplosivt. Det har givet krystalklart vand med grøde, der i kraft af sollys
til bunden vælter frem, så kanofarerne nærmest må skovle sig frem gennem åen. Det gældende
vandløbsregulativ klart: Hvis der opstår en situation med varig vandstand ud over det normale samt
hyppige oversvømmelser, så skal der handles for at sikre den fornødne afledning til havet. Handling kan
være grødeskæring i åens fulde bredde – og helt til bunden. Eller fjernelse af de aflejringer med sand og
mudder, der ad åre er opstået. De er propper i hullet med høj vandstand, oversvømmelser og varig
forsumpning af terrænet til følge. Det medfører store tab for både de enkelte lodsejere langs åen, som
for samfundet som helhed. Herunder også tab af rekreative værdier for naturnydere og lystfiskere.
Men problemerne har vokset sig mange gange større fordi den generelle vandstand i Gudenåen er
markant højere end tidligere mellem Silkeborg og Kongensbro. Så skal det jo gå helt galt, når der kommer
regn, fordi terrænet i ådalen hele tiden er som en gennemvædet svamp fyldt med vand - uden sugeevne
når der kommer mere vand. Og så går åen over sine bredder med det samme regnen falder.
Hvorfor skrides der så ikke til handling? Igen en bred vifte af forklaringer. Men første og fremmest handler
det om manglende politisk vilje og handlekraft til, at sikre løsninger på både kort og lang sigt. Skiftende
miljøministre har på bl.a. min foranledning sendt hyrdebreve til kommunerne med klart pålæg om at
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handle, hvis åerne går ud over deres bredder. Men ofte sker der intet fordi velmenende biologer og andre
eksperter vælger at fejlfortolke loven og EU-reglerne, så der ikke må slås grøde eller fjernes aflejringer.
Jeg sender her en venlig tanke til mine partifæller i Silkeborg byråd, der har kæmpet bravt for at få den
rette balance mellem hensynet til miljø og afvanding i kampen mod oversvømmelserne.
Jeg selv kæmper fortsat for at få vedtaget en tiltrængt præcisering af vandløbsloven, så hensynet til
afvanding får en mere fremtrædende plads. Frivillige planlagte vådområder med fuld kompensation til
lodsejerne kan også indgå i varige løsninger. Desuden er der behov for, at der på tværs af
kommunegrænser gennemføres langsigtede og effektive helhedsplaner for vedligeholdelse af de større
vandløb. Vi skal i det hele taget sørge for at kombinere de to centrale målsætninger: 1) Vandet skal langt
mere effektivt ud til havet, 2) Et godt miljø for dyr og planter i åerne. Disse to hensyn kan med god vilje
sagtens forenes. Men ét er sikkert: Handling er stærkt påkrævet. Lad os samle alle gode kræfter om at
få standset det van(d)vid, der lige nu opleves ved Svostrup Kro og mange andre steder.
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FN-dagen

I anledning af FN-dagen den 24. oktober flagede vi både med Dannebrog og FN-flaget på Christiansborg.
FN-dagen er til minde om grundlæggelsen af De Forende Nationer den 24. oktober 1945. Det er også
dagen, hvor soldater og tidligere soldater, der har haft FN-tjeneste, må bære deres blå baret. Dagen er
blevet fejret hvert år siden 1948, men for første gang i år flagede vi med FN-flaget på Christiansborg efter
at Folketingets præsidium, havde besluttet nye flagregler i september måned.
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Større ubalance i Danmark
Af Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans MF for Venstre
Inden valget lovede Socialdemokratiet at arbejde for et Danmark i bedre balance. Det ser ud til at være
glemt her efter valget. Deres finanslovsforslag vidner om en regering, der vil hæmme udviklingen i
landdistrikterne ved at sænke tilskuddene til fri- og privatskolerne, nedlægge bredbåndspuljen og tredoble
afgiften på generationsskifte i familieejede virksomheder. Dertil kommer manglende investeringer i
vejnettet - Danmark blodårer. Ja, faktisk har regeringen forlods beskåret rammen til bedre veje med 2
milliarder.
Det er desværre ikke første gang, at Socialdemokratiet glemmer landdistrikterne. Sidste gang de sad
ved roret, blev der centraliseret i stor stil. Mellem 2011-2015 flyttede de flere statslige arbejdspladser til
hovedstadsområdet, antallet af landbetjente blev halveret, og der blev lukket en lang række lokationer i
SKAT rundt omkring i Danmark, mens andelen af SKATs medarbejdere, som var placeret i
hovedstadsområdet, steg.

I Venstre arbejder vi målrettet for et Danmark i bedre balance. Da vi havde

regeringsansvaret, startede vi Danmarkshistoriens største udflytning af knap 8.000 statslige
arbejdspladser. Derudover liberaliserede vi planloven, og vi lavede en fødevarer- og landbrugspakke,
som særligt skabte vækst udenfor byerne og i provinsen.

Vi skal have alle dele af Danmark med på

toget. Det lægger regeringens finanslovsforslag desværre slet ikke op til. Tværtimod. Det kanon skal
gøres bedre. Og det vil Venstre kæmpe for.
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Unge liberale midtjyder på heldagstur til Borgen med Pihl

Stor tak til de gæve midtjyske VUere, der tog med mig på bustur til Borgen den 26. oktober.
Vi havde en forrygende dag sammen med en debat i Venstres gruppeværelse, hvor vi nåede at vende
mange vigtige temaer. Der skal også lyde et stort tak til Henrik Norden og Hanne Elisabeth Søndergaard
for at tage med på dagens rundvisning. Jeg ser frem til et fortsat godt og tæt samarbejde med VUerne i
kampen for et friere, rigere og mere sammenhængende Danmark.
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Brandbeskatning vil koste job på landet
Af Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans MF og transportordfører for Venstre
Den socialdemokratiske regerings forslag om at tredoble afgiften på generationsskifte i familieejede
virksomheder får nu fagbevægelsen til at råbe højt. I et usædvanligt brev til regeringen advarer 3F og
Dansk Metal sammen med DI imod regeringens planlagte brandbeskatning af de familieejede
virksomheder. Fagbevægelsen og DI peger på, at regeringens planer vil koste både vækst og danske
arbejdspladser, og at det især vil ramme de mange små og mellemstore virksomheder, der ligger i
landdistrikterne.
En tredobling af afgiften på generationsskifte vil nemlig ramme yderkommunerne allerhårdest. Det er en
bekymring, som fagbevægelsen har. Og med god grund. For tre ud af fire private arbejdspladser uden
for de store byer er placeret i virksomheder, som enten er familieejede eller ejerledede. Således er det
mere reglen end undtagelsen, at de private arbejdspladser findes på en ejerledet eller familieejet
virksomhed. Til sammenligning er det to ud af fem af arbejdspladserne i de store byer, som ligger i
familieejede eller ejerledede virksomheder. Det er med andre ord særligt områder, der i forvejen har
problemer med at tiltrække nye indbyggere og fastholde arbejdspladser, som vil blive ramt hårdest.
Konklusion: Regeringen lader hånt om gode danske job – ikke mindst i landdistrikterne. Og regeringen
viser arrogance i forhold til målet om et Danmark i bedre balance. Det advarer fagbevægelsen nu med
rette om. Vi kan så blot håbe, at regeringen lytter til advarslerne ude fra virkelighedens verden.
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Vigtig sundhedsdebat i Silkeborg – kom og deltag!
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115 flere betjente og kortere ventetid
Af Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans, MF og transportordfører for Venstre
Vi kender alle en stribe eksempler på, at politiet ikke har ressourcer til at følge op på begået kriminalitet.
Til glæde for forbrydere og banditter her til lands. Der er kort sagt hårdt brug for flere operative politifolk
hurtigst muligt. På denne baggrund er det ufatteligt, at S-regeringen har stoppet den overførsel af
færdselsrelaterede opgaver fra politiet til Færdselsstyrelsen, som den tidligere regering besluttede i
foråret. Herunder administration af kørekort og særtransporter samt gennemførelse af køreprøver med
motorsagkyndige. Alt sammen på anbefaling fra en samlet transportbranche, herunder 3F og
vognmændenes organisationer.
Den besluttede aflastning af politiet vil frigøre 115 politibetjente til egentlige politiopgaver. Desuden får vi
en mere koordineret og effektiv administration på området, ligesom de varierende og ofte meget lange
ventetider på kørekort og køreprøver kommer ned på et ensartet acceptabelt niveau i hele landet. Kort
sagt en win-win-win situation, som S-regeringen har aflyst med en tyndbenet forklaring om, at der ikke er
råd til et nyt IT-system i Færdselsstyrelsen. Rent vås og vildledning, idet statens udgifter vedr. disse
opgaver skal finansieres at et fuldt omkostningsdækkende gebyr - og ikke af skatteyderne.
Jeg ser meget frem til at få en forklaring fra justitsministeren på et samråd i Rets- og Transportudvalget
den 12. november. Det bliver ikke en nem opgave at forklare borgerne, at regeringen ikke griber denne
oplagte mulighed for hurtigt at frigøre flere betjente til efterforskning, mere nærpoliti, mere færdselspoliti
og andre operative opgaver. Heldigvis tegner der sig et politisk flertal, der vil pålægge regeringen af
gennemføre denne nødvendige og fornuftige aflastning af politiet samtidig med at vigtige borgernære
opgaver omkring kørekort, køreprøver og særtransporter løses mere effektivt og ensartet hos den
myndighed, hvor de hører naturligt hjemme.
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Persondata – 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.
Hvis du ikke sender en mail om det modsatte, vil jeg opfatte det som dit samtykke til fortsat at modtage
dette nyhedsbrev og til at jeg har dit navn og din mailadresse i mit kartotek.
Fordi du har modtaget dette nyhedsbrev før, så er det 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
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November kalender:
01 NOV

Feltbesøg ved Svostrup kro – bese oversvømmelser ved Gudenåen.

02 NOV

Hans Christian Schmidt 25 år jubilæum - reception i Haderslev.

03-04 NOV

Arbejde med bogprojekt.

05 NOV

Møder på Borgen.

06 NOV

Deltage i paneldebat v. luftfartskonference på Borgen. Rundvisning m.
Kontoruddannelsen i offentlig administration.

07 NOV

Møder på Borgen.

08 NOV

Møder på Borgen. Foredrag for nye embedsmænd i regi af Københavns Universitet.

09 NOV

Rundvisning på Borgen af med gæster fra Midtjylland.

10 NOV

Arbejde med bogprojekt.

11 NOV

Sundhedsbesøg og stormøde i Jylland.

12 NOV

Åbent samråd med justitsministeren og transportministeren om flytning af
færdselsrelaterede opgaver fra politiet til færdselsstyrelsen.

15 NOV

Sikkerhedspolitisk konference på Borgen. Besøg fra Midtjylland.

16-17 NOV

Venstres Landsmøde i Herning.

18-19 NOV

Tur til Bruxelles med transportudvalget – fokus på EU's Vejpakke.

19 NOV

Samråd med erhvervsministeren vedr. klagenævn. Overrækkelse af GFs Trafikpris på
Borgen.

21 NOV

Venstre Viborg medlemsmøde.

25 NOV

PoliTIK TAK hos DR MidtVest i Holstebro. Feltbesøg i Viborg Kommune.

26 NOV

Møder på Borgen. Aftengruppemøde.

27 NOV

Møder på Borgen. Møde i Transportministeriet.

28 NOV

Møder på Borgen. Aftenmøde med VU Silkeborg.

29 NOV

Feltbesøg v. Jyllandsringen. Møder i Midtjylland.

30 NOV

Arbejde med bogprojekt.
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