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_______________________________________________________________________________________ 

Nytårshilsen – et tilbageblik på 2018 

Så kom vi endnu engang gennem julen. Anden og flæskestegen har for længst lagt sig, og jeg har 

atter smørret de politiske ærmer op og taget fat i nye opgaver for det kommende valgår. Når jeg ser 

mig i bakspejlet for året der gik, må jeg sande, at det blev til et begivenhedsrigt politisk år, der bød 

på mange spændende udfordringer og arbejdsopgaver for mig som folketingsmand.  

I 2018 blev der blandt andet sat beskæftigelsesrekord. Aldrig før har så mange mennesker haft et 

lønmodtagerjob, som tilfældet er i dag. Siden sidste folketingsvalg er der skabt flere end 153.000 

private job, samtidig med at der er fremgang i alle landets dele.  Dertil skal det tilføjes, at siden 

kontanthjælpsloftet trådte i kraft i 2016, er antallet af personer i kontanthjælpssystemet også faldet 

med 31.000. Det er robuste resultater der viser, at Danmark har høj beskæftigelse og lavt antal af 

offentlige forsørgede – faktisk det laveste antal i mere end 10 år. 

Det er lykkedes os at have regeringsansvaret i 13 af de seneste 17 år. I den tid har vi kæmpet for at 

sætte mennesket før systemet. Siden 2001 er der tilført hele 75 mia. kr. ekstra til vores fælles 

velfærd. Det betyder, at vi havde 75 mia. kr. mere til velfærd i 2017 end vi havde i 2001. I 2018 blev 

der tilført endnu mere. Og det vil vi også blive ved med i fremtiden, hvis det står til os. Det er endda 

lykkedes os at lette skatten uden at skære i vores velfærd.  

Som medlem af Forsvarsudvalget og officer i Hæren gennem mange år glæder jeg mig meget over 

forsvarsaftalen fra januar 2018, der indebærer en markant styrkelse af Forsvaret efter mange års 

evindelige nedskæringer. Denne styrkelse af Forsvaret, der i 2023 indebærer en forøgelse af den 

årlige økonomiske ramme på 4,8 milliarder kroner, er helt nødvendig i lyset af den forværrede 

sikkerhedspolitiske situation med stående terrortrussel og et Rusland, der optræder mere og mere 

aggressivt overfor sine naboer. Desuden var det afgørende at få sikret bedre sammenhæng mellem 

mål og midler i Forsvaret. Nu går vi ind i en ny æra med fremgang i dansk forsvar. 
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Året bød også på en ambitiøs aftale for erhvervsuddannelserne, der skal få endnu flere unge til at 

vælge en erhvervsuddannelse i fremtiden. Danmark har hårdt brug for, at flere unge vælger en 

erhvervsrettet uddannelse, da vi mangler dygtige håndværkere og fagligt uddannede, som kan 

bidrage til fremtidens produktion i virksomhederne. Derfor gav vi erhvervsuddannelserne en 

økonomisk saltvandsindsprøjtning på 2,3 mia. kr. for at sikre et stærkt samarbejde mellem 

folkeskolerne og erhvervsskolerne samt bedre undervisning.  

Vi har også prioriteret sundhedsvæsenet, der siden valget i 2015 er blevet løftet med 6 mia. kr. 

samtidig med, at ældreplejen også er blevet løftet med 2 mia. kr. om året. Men vi har fortsat en stor 

opgave foran os, når det gælder danskernes sundhedsvæsen. I løbet af de næste par uger udrulles 

den nye sundhedsreform, der skal skabe bedre sammenhæng i sundhedssystemet. Reformen tager 

afsæt i landets 21 sundhedsfælleskaber og skal skabe brobygning mellem landets sygehuse, 

kommuner og praktiserende læger, så den ene hånd bliver bedre til at vide, hvad den anden gør.  

Tyngden i mit politiske virke ligger dog fortsat på opgaven som Venstres transportordfører.  Det er et 

uhyre vigtigt tillidserhverv, som jeg nu har varetaget i mere end 12 år. Dertil kommer et vigtigt 

arbejde i bl.a. Forsvarsudvalget samt Miljø- og Fødevareudvalget. Endelig er jeg stolt over at 

varetage hvervet som V-medlem af folketingets Præsidium – en ærefuld opgave i folkestyrets 

tjeneste.   

Men midt i det travle virke på Borgen må man aldrig glemme forbindelsen til baglandet hjemme i 

Jylland, hvor jeg er valgt, og de mange trofaste følgere og læsere af NYT FRA BORGEN. I ønskes alle et 

godt og lykkebringende nytår. Tak for godt samarbejde, opbakning og mange gode råd i 2018. Det er 

en sand fornøjelse.  

Vi fortsætter samarbejdet i 2019, hvor jeg ser frem til et uhyre vigtigt folketingsvalg, hvor målet er, at 

vi efter valget kan fortsætte med en Venstre-ledet blå regering, der kan holde Danmark på sikker 

økonomisk kurs som grundlag for varig velfærd i vores land. Desuden skal vi fortsætte med at passe 

godt på Danmark og de grundlæggende danske værdier. Herunder skal vi fortsætte en fast og fair 

udlændingepolitik samt styrke politiet og forsvaret som forsætning for borgernes tryghed. Vi ved, at 

folketingsvalget kommer senest i juni 2019, men allerede nu sover jeg med støvlerne på, så vi ikke 

bliver taget på sengen, når slaget skal slås. Det er min klare ambition at fortsætte mit arbejde som 

handlingsorienteret og nærværende midtjysk folketingsmedlem, der holder mere end der loves. Ikke 

mindst ser jeg frem til det fortsatte arbejde med Venstres store masterplan for trafikale investeringer 

frem mod 2030 – med klar tyngde på vejnettet. Hvor der er vilje, er der vej!    
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Feltbesøg ved Tange sø 

 

Tak til miljø- og fødevareministeren som i starten af december tog sig tid til at aflægge et feltbesøg 

ved Tange Sø og Tangeværket. Besøget bød på en orientering om det nye forslag til 

kompromisløsning, der er udarbejdet af den ypperste ekspertise inden for vandrefisk. Derudover blev 

vi introduceret til planerne om at producere total grøn fjernvarme til midtjyderne ved hjælp af 

varmepumper drevet af el fra værkets generatorer og udtræk af 0,1 grader fra Gudenåens vand. 

Dejligt at opleve en minister, der kom ud i landet for at se på sagerne ved selvsyn.  

_______________________________________________________________________________________ 

Konsekvens overfor kriminelle udlændinge  
 
Af Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans MF for Venstre 
 

Mange borgere på egnen omkring Bording har længe følt sig utrygge på grund af de udviste kriminelle 

udlændinge, som er placeret på Kærshovedgård. Det kalder på politisk handling. Vi skal kunne føle os 

trygge i vores eget land. Og det er komplet uacceptabelt, når nogle udlændinge kvitterer for den 

danske gæstfrihed ved at begå kriminalitet eller være voldelige overfor togpersonale og andre.  

 

På den baggrund glæder jeg mig meget over, at der i kraft af finanslovsaftalen mellem regeringen og 

Dansk Folkeparti oprettes et særligt udrejsecenter på øen Lindholm i Stege Bugt. Kriminelle 

udlændige skal selvsagt sendes til deres hjemland. Det er desværre ikke altid muligt med det samme 

af hensyn til de internationale spilleregler, som Danmark er forpligtet til at overholde. Aftalen 

indebærer, at udlændige på tålt ophold og udviste kriminelle fra 2021 skal opholde sig på Lindholm 

med pålagt opholds-, melde- og underretningspligt med Kriminalforsorgen som ansvarlig for opgaven. 

Hvis forpligtelserne ikke overholdes, så ryger man i stedet i fængsel.  
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Jeg hører allerede enkelte omtale ophold på en øde ø som umenneskeligt. Jeg er dybt uenig. Vi taler 

her om kriminelle personer uden lovligt opholdsgrundlag i Danmark. Det står dem frit for at rejse, 

hvis man er utilfreds med den tilbudte kost og logi. I hvert fald skal deres midlertidige ophold her i 

landet ikke medføre utryghed og problemer for danske borgere.  

_______________________________________________________________________________________ 

Kørelærere på Borgen  

I starten af december fik jeg besøg af dygtige kørelærere fra 

Nordsjælland og Roskilde. Deres seriøse inputs fra 

virkelighedens verden er guld værd som grundlag for det 

politiske arbejde. Tak til Emilio Stenbæk Malla, Tine Stenbæk 

Malla og Carina Bach Lauritsens besøg på Borgen.    

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Julefrokost og debat i Viborg 

Tak til Venstre i Viborg Kommune for en fantastisk 

hyggelig og inspirerende aften på Asmildkloster 

Landbrugsskole med julefrokost og aktuel politisk 

debat. Vigtige emner på lokalt, regionalt og nationalt 

niveau blev debatteret. Tak til de mange 

mødedeltagere, herunder borgmester Ulrik Wilbek og 

regionsmedlem Ib Bjerregaard, for inspiration og ny 

energi til arbejdet på Christiansborg. Venstre står 

stærkt og samlet forud for det forestående 

folketingsvalg.   

 



5 
 

_______________________________________________________________________________________

Debataften med VU  

Et aftenmøde i december bød på debat i Silkeborg 

med de midtjyske unge liberale løver i Venstres 

Ungdom. Her deltog VU’erne fra Silkeborg og 

Viborg til en fyrig debat, hvor jeg blev politisk 

udfordret af de friske liberale indspark til det 

politiske arbejde. Tak for en god og sober debat. 

Jeg glæder mig til at kæmpe side om side med 

dem i den kommende valgkamp.  

_______________________________________________________________________________________ 

Feltbesøg med fokus på transport 

Stor tak til Michael Hjuler Nielsen fra Vindelsbæk 

Transport A/S i Rødkærsbro for et interessant og 

lærerigt feltbesøg i december. Den store 

veldrevne transportvirksomhed beskæftiger 

omkring 100 dygtige og engagerede medarbejder, 

som bidrager til at holde hjulene i gang i 

Danmark. Virksomheden råder over 63 lastvogne – 

trækkere, forvogne og kranbilder, der alle er på 

gule danske nummerplader, dvs. at de kører efter 

ordnede danske arbejds- og lønvilkår. Vi havde en 

god snak omkring rastepladser og ansvar omkring 

særtransport samt behovet for at styrke 

vejsidekontrol og ensartethed i syn af biler på 

tværs af grænser, og – ikke mindst – det store 

behov for at investere i bedre fremkommelighed 

og sikkerhed på vejnettet. Det var en stor 

fornøjelse at få sådanne indspark fra 

virkeligheden.  

_______________________________________________________________________________________ 
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Gæstetaler hos Rotary i Bjerringbro 

 

Jeg havde fået den fornemme opgave at være gæstetaler hos Rotary Klub i Bjerringbro.  Det var som 

altid en stor fornøjelse at være aftenens gæstetaler hos Rotary. Tak for en god og inspirerende 

debat, hvor vi både fik debatteret lokale og nationale udfordringer.  

_______________________________________________________________________________________ 

Bilen – statens malkeko 

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

 

Af et dugfrisk svar fra skatteministeren fremgår, at statskassen i 2017 scorede 52,4 milliarder kroner 

i afgifter og moms fra de danske bilister. Heraf vedrører 20 milliarder registreringsafgift og 10 

milliarder fra ejerafgift, mens afgifter og moms på brændstof indbringer 14 milliarder kroner. Dertil 

kommer en række øvrige afgifter og momsindtægter fra bilisterne. Omregnet til 2019-niveau er de 

årlige indtægter fra bilisterne faktisk 55,6 milliarder kroner. Bilen er dermed statens 

præmiemalkeko.  

Det er meget store tal, specielt i lyset af, at kun en lille del af de mange indtægter bruges på anlæg 

og drift omkring det bilisterne har behov for, nemlig gode, fremkommelige og sikre veje. En god bid 

af pengene går til finansiering af den dyre togdrift, mens rigtig mange bilmilliarder går til 

finansiering af velfærd og andet på finansloven. Til gengæld har vi en del alvorlige hængepartier på 
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vejnettet landet over. Herunder en række påtrængende projekter, hvor der foreligger både 

anlægslov eller VVM-undersøgelse, men ingen finansiering. I det lys vil det være rettidig omhu, at vi i 

de kommende år kanaliserer en lidt større del af de mange milliarder fra bilisterne over til 

investeringer i bedre veje, så vi bekæmper trængsel og sikre bedre sammenhæng samt vækst i hele 

Danmark. Vi har i de senere afsat enorme beløb til investering i jernbanen. Nu er det vejenes tur. 

Lad os få lavet en bred politisk aftale om en masterplan for nødvendige investeringer i vejnettet, 

cyklisme, trafiksikkerhed, og bekæmpelse af vejstøj frem mod 2030 – med tilhørende holdbar 

finansiering.  

_______________________________________________________________________________________ 

Drunk Drivers Event i Roskilde 

I december blev der sat fokus på farlig spritkørsel. Her havde 

jeg bl.a. fornøjelsen af at medvirke som forsøgskanin, hvor jeg 

blev udstyret med promillebriller, som kunne simulerer en 

brandert. Det er vigtigt, at der bliver sat fokus på spritkørsel 

og særligt i december, hvor vi i anledning af månedens 

julefrokoster får serveret alkoholiske genstande, der kan 

påvirke vores kørsel. Stor tak til kørelærer Carina Bach 

Lauritsen fra Bach’s Gear Køreskole for initiativet og for et 

vellykket arrangement. 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Midtjyder på Borgen 

Tak for besøget på Borgen af den gæve gruppe af 

engagerede midtjyder, der var på tur til København med 

Sørens Rejser. Det var en fornøjelse at vise dem rundt og 

fortælle dem om mit arbejde i Folketinget.  

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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Officerer på Borgen 

Det var en stor fornøjelse, at jeg fik besøg på 

Borgen af nyudnævnte premierløjtnanter fra 

Hærens Officerskole. Jeg viste dem rundt i 

samarbejde med min gode ven og 

regimentskammerat ved JDR, major Søren 

Gade. Jeg husker tydeligt, hvor stolt og glad jeg 

selv var i 1986 ved udnævnelsen til 

premierløjtnant af linien. Et stort tillykke med 

udnævnelserne samt held og lykke med 

tjenesten ude hos landets regimenter. Danmark 

har brug for jeres indsats.   

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Bevar dansk natur - Bevar Tange Sø 
 
Af Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans 
MF, medlem af Miljø- og Fødevareudvalget for Venstre 

 

Hatten af for Viborgs borgmester og byråd, der toner rent flag i sagen om fremtiden for naturperlen 

Tange Sø og støtter det fremlagte kompromisforslag med et 2,4 km langt snoet omløbsstryg tæt ved 

Tangeværket. Det er ufatteligt dyrt og har intet med naturgenopretning at gøre, hvis man leder 

Gudenåensvand uden om Tange Sø i en 7-9 km lang kunstigt kanal gravet gennem skoven øst for søen. 

Det er mig en gåde, at en så vidtgående og indgribende løsning overhovedet overvejes. Det er trist at 

enorme og komplet urealistiske fantasi-indtægter fra laksefiskeri misbruges som argument for den 

lange kunstige kanal. De fatamorgana-indtægter er forlængst bliver skudt ned af en seriøs rapport. 

Lad is i stedet samle kræfterne om den fremlagte kompromisløsning, hvor alle får nogen, men ingen 

får alt. Og lyt nøje til lokalbefolkningens og mange andres ønske om bevarelse af Tange Sø med 

gennemstrømning af Gudenåens vand. 

_______________________________________________________________________________________ 

Hundepatruljen er klar 

Min elskede hund Oskar har fået en dejlig blå overfrakke, der 

ikke alene kan varme ham i vinterkulden. Den gør ham også i 

stand til at indgå i Venstres slagkraftige hundepatrulje, der i den 

kommende valgkamp vil vise flaget landet over.  
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_______________________________________________________________________________________ 

Angreb på Højskolesangbogen 

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

I en artikel i Kristeligt Dagblad den 18/12 omtales, at en kvindelig underviser på Copenhagen Business 

School (CBS) med anden etnisk baggrund end dansk er blevet krænket over, at der på et møde blev 

sunget ”Den danske sang er en ung blond pige”. Hun har efterfølgende klaget og fået en 

undskyldning. Instituttets ledelse tilkendegiver, at den type sange ikke længere vil blive sunget.  

Hvad i alverden foregår der? Højskolesangbogen og den danske sangskat er en umistelig del af vores 

fælles kulturarv. Der er tale om et uacceptabelt knæfald og farligt skred, hvis 

uddannelsesinstitutioner begynder at undertrykke fædrelandssange som led i en misforstået 

tolerance overfor folk, der udviser totalt manglende forståelse for vores kulturarv.  

De dejlige fædrelandssange er ikke et udtryk for nationalisme eller racisme. De er udtryk for fælles 

og folkelig kærlighed til vores dejlige lille land – og de fælles værdier og den historie, som vores 

samfund er baseret på. I stedet for at give undskyldninger og undertrykke danske sange burde den 

pågældende ledelse på CBS have belært den overreagerende underviser om, at her til lands må man 

tåle at synge sange fra Højskolesangbogen som noget helt naturligt – ikke mindst på landets 

uddannelsesinstitutioner. Jeg vil indtrængende opfordre til - og selv kæmpe for, at dette vanvittige 

angreb på Højskolesangbogen standses, inden det spreder sig yderligere med deraf følgende risiko for 

vrede i store dele af den danske befolkning. Respekt går begge veje!      

_______________________________________________________________________________________ 

Persondataforordning - Samtykke 

EU’s persondataforordning trådte i kræft den 25. maj 2018. Formålet med persondataforordningen er 

at harmonisere datalove på tværs af alle EU’s medlemslande, så det bliver nemmere for 

virksomhederne operere i EU. Samtidig er loven til for at beskytte EU-borgernes privatliv ved at give 

dem flere rettigheder og bedre kontrol over deres personlige data.  

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 der et antaget samtykke fra din side. Hvis du 

derimod ikke ønsker at modtage nyhedsbrev fra Kristian Pihl Lorentzen, og at dine oplysninger 

opbevares, så skal du afmelde dig ved at skrive dette til Sara Lützen; Sara.Lutzen@ft.dk  
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Her kan du se en oversigt over en række af mine kommende aktiviteter: 

MAN 07 JAN Besøg hos Jobcenter Viborg og Mercantec i Viborg. 

TIR 08 JAN Diplomatmodtagelse. 

ONS 09 JAN Møder i Transportministeriet. 

TOR 10 JAN Tale og velkomstparade for 1. brigade på Dragonkasernen i Holstebro.  

FRE 11 JAN Vagt i formandsstolen. Bogresearch hos DTU. 

MAN 14 JAN Møde med Arbejdsgiverne Midtjylland vedr. køre- og hviletidsbestemmelser. Oplæg i 
Kjellerup hos Rotary Klub 

TIR 15 JAN Spørgetime i salen. Vagt i formandsstolen 

ONS 16 JAN Møder på Borgen. Vagt i formandsstolen. FØL årsmøde 

TOR 17 JAN Møder på Borgen. Vagt i formandsstolen. Borgmestermøde med Venstres Folketingsgruppe 

FRE 18 JAN Nytårskur hos ErhvervSilkeborg. Feltbesøg hos energiselskabet ENIIG i Silkeborg. 

MAN 21 JAN Møde i Vordingborg i regi af Det Transportpolitiske Netværk.  

TIR 22 JAN Debataften på landbrugsskolen i Viborg  

ONS 23 JAN Møder på Borgen. Vagt i formandsstolen 

TOR 24 JAN Oplæg ved Danske Råstoffer i Nyborg. Vagt i formandsstolen 

FRE 25 JAN Møde med Færdselssikkerhedskommissionen på Christiansborg 

TIR 29 JAN Transportpolitisk debat på Christiansborg. Vagt i formandsstolen 

ONS 30 JAN Møder på Borgen 

TOR 31 JAN Møde med finansministeren. Vagt i formandsstolen 

 

 


