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Tidligere DF’er politianmelder Messerschmidt
for identitetstyveri
18. aug. 2016, 13:00
Hobro Politi har torsdag modtoget en politianmeldelse af Morten Messerschmidt. Foto:
Jens Nørgaard Larsen / ScanpixDanmark
af Elisabeth Thiis & Mads Brandsen
Europaparlamentsmedlemmet Rikke Karlsson melder Morten Messerschmidt
(DF) til politiet. Han har misbrugt hendes identitet, lyder det.
Morten Messerschmidt, medlem af Europa Parlamentet for Dansk Folkeparti, er torsdag blevet
politianmeldt for identitetstyveri.
Anmeldelsen kommer fra den tidligere partifælde Rikke Karlsson, som i oktober sidste år meldte
sig ud af partiet og nu er løsgænger i Europa-Parlamentet. Hendes exit fra Dansk Folkeparti kom
efter at hun ikke kunne få lov at se bilag og regnskaber fra de to omstridte fonde Meld og Feld,
som Messerschmidt har stået i spidsen for.
Ifølge dokumenter, som Ekstra Bladet har fået indsigt i, blev Rikke Karlsson selv officielt medlem
af bestyrelsen i Meld på en generalforsamling i november 2014 - selvom hun ikke var til stede.
Karlsson var ikke til stede
Og ifølge en aktindsigt, som Ekstra Bladet har fået fra franske myndigheder, fremgår det, at
Morten Messerschmidt var den eneste dansker, der var til stede. Heller ikke Anders Vistisen, der
også sidder i Dansk Folkepartis gruppe i Europa-Parlamentet, var til stede.
Sagen overrasker Rikke Karlsson, som pure afviser at have haft viden om, at hun sad i fondens
bestyrelse.
- Jeg er dybt rystet. Jeg har aldrig vidst, at jeg har været indsat som bestyrelsesmedlem, har aldrig
deltaget i nogen møder og bliver nødt til at fralægge mig et hvert ansvar. Man har brugt min
identitet til at stifte en fond, siger hun til TV 2.
Som bestyrelsesmedlem har Rikke Karlsson et juridisk medansvar for de regnskabet og bilag,
som hun selv har stillet sig meget kritisk over for.
Ny nationalitet
I listen over bestyrelsesmedlemmerne i Meld, som Morten Messerschmidt selv har underskrevet,
er Rikke Karlsson anført som værende litauisk statsborger.
- Jeg kan ikke leve med, at man har brugt min identitet og ændret min nationalitet, siger Rikke
Karlsson og uddyber:
- Jeg blev først blev bevidst om, at jeg var med i bestyrelsen, da jeg skulle underskrive papirer i
2015, siger Rikke Karlsson.
Europaparlamentarikeren har meldt Morten Messerschmidt til Hobro Politi.

DF'er: Vidste ikke noget
Også Jørn Dohrmann, medlem af Europa Parlamentet for Dansk Folkeparti, har været medlem af
bestyrelsen i Meld.
Ligesom Rikke Karlsson fastholder han, at han ikke kendte noget til sin plads i bestyrelsen.
- Jeg ved med 100 procents sikkerhed, at jeg ikke har sagt ja til at sidde i Melds bestyrelse. Jeg er
helt uforstående og har aldrig været til et møde i Meld, siger han til Ritzau.
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OVERBLIK: Messerschmidt og sagerne om mulig EUsvindel

Stemmeslugeren Morten Messerschmidt (DF) vil tilbage i Folketinget, hvor han senest var medlem fra
2005 til 2009. (Foto: Foto: Linda Kastrup/arkiv/Scanpix)

Penge fra EU-partialliance endte i dansk kommunal
valgkamp gennem Dansk Folkeparti.
Ritzau 30. maj 2018 19:12

https://www.avisen.dk/overblik-messerschmidt-og-sagerne-om-mulig-eu-svind_500635.aspx

Medlem af EU-Parlamentet Morten Messerschmidt (DF) stiller op ved næste folketingsvalg. Han bliver
opstillet i Fredensborg-kredsen.
Messerschmidt undersøges i øjeblikket for svindel med EU-midler.
* Meld var en delvist EU-støttet politisk, europæisk alliance, der samlede de euroskeptiske partier fra
EU's medlemslande, inklusive Dansk Folkeparti. Meld blev lukket ved udgangen af 2015.
* Morten Messerschmidt var med i Melds ledelse. Hans daværende partifælle Rikke Karlsson bad i
2015 om indsigt i Meld og den tilhørende fond Felds midler. Det blev hun efter eget udsagn nægtet.
* I maj 2016 afgjorde EU-Parlamentets politiske ledelse, at både Meld og Feld misbrugte EU-midler til
at føre dansk kommunal valgkamp.
* Sagen tog en ny drejning, da Rikke Karlsson politianmeldte Morten Messerschmidt for
identitetstyveri.
* Dokumenter viste, at Rikke Karlsson og hendes tidligere partifælle Jørn Dohrmann havde været med
i ledelsen af den politiske alliance Meld - uden selv at vide det.
* De blev i november 2014 valgt ved fondens generalforsamling uden at være til stede. Dokumenterne
har Morten Messerschmidt underskrevet.

* Også Dansk Folkepartis næstformand, Søren Espersen, er blevet vicepræsident i EU-fonden Feld
uden at have været klar over det.
* Dansk Folkeparti har meldt sig klar til at betale 2,6 millioner kroner tilbage. Pengene står på en
spærret konto, mens man afventer en afgørelse fra EU's antisvindelenhed, Olaf.
Kilder: EU-Parlamentet, Meld, DR Nyheder og Ekstra Bladet.
/ritzau/
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Signatur: Fortiden indhenter Messerschmidt
Morten Messerschmidt kan klæde sig ud i sjove hatte, men han kan ikke flygte
fra sin egen fortid. Kommentér.
»Kulørte sange kan ikke sløre det faktum, at Messerschmidt er idømt 14 dages fængsel for at sprede
racistisk propaganda«
SIGNATUR8. JUL. 2009 KL. 10.24
https://politiken.dk/debat/signatur/art5400121/Signatur-Fortiden-indhenter-Messerschmidt

LARS TRIER

Danmarks nye celebrity-charlatan, Morten Messerschmidt, kan vandre rundt med stråhatten på
skrå i sommerlandet.
Men Dansk Folkepartis nyvalgte medlem af Europaparlamentet kan ikke vride sig fri af sin egen
skygge: Uanset hvor mange muntre Bakkenviser, han indspiller på cd, kan han ikke undslippe sin
fortid som dømt for racisme.
I gårsdagens Politiken forsøgte Morten Messerschmidt endnu engang at sløre den kendsgerning, at
han i oktober 2002 blev dømt for at overtræde straffelovens paragraf 266b ved Retten i Hvidovre –
en paragraf, han kaldte for »racismeparagraffen«, indtil få måneder før dommen.
Sagens kerne er en propagandaplakat, som den 28-årige Morten Messerschmidt var med til at lave
som næstformand for Dansk Folkepartis Ungdom i 2001, med ordene: »Massevoldtægter, Grov vold,
Utryghed, Tvangsægteskaber, Kvindeundertrykkelse, Bandekriminalitet: Det er, hvad et multietnisk
samfund tilbyder os.«
Knap så opsigtsvækkende mener Messerschmidt, at han er uskyldig: »Der er intet i den plakat, som
Dansk Folkepartis Ungdom i sin tid producerede, der bare nærmer sig racisme. Den handler
derimod om det multietniske samfund som en efterhånden noget falleret, men dengang stadig
levende utopi på venstrefløjen,« lyder Messerschmidts benægtelse.
Fornægtelsen er forståelig. I et åbent retssamfund bør det aldrig være den tiltalte, der dømmer
sig selv.

- O -

Medie: Messerschmidt får kritik af EU's
antisvindelenhed
Morten Messerschmidt (DF) er ikke samarbejdsvillig, siger EU's antisvindelenhed ifølge
TV2.
Messerschmidt får kritik af EU-antisvindelenhed
Onsdag d. 06. juni 2018, kl. 15.13

https://www.berlingske.dk/politik/medie-messerschmidt-faar-kritik-af-eus-antisvindelenhedDel denne artikel

EU's antisvindelenhed, Olaf, udtaler i en korrespondance med tv-stationen TV2 kritik af
manglende samarbejdsvilje fra Morten Messerschmidt (DF).
Det oplyser TV2 News.
»Vi har skriftligt udbedt os en redegørelse for et års tid siden. Og vi har rykket for svar
adskillige gange, men vi har intet hørt,« siger Dominik Schichels, der er leder for
efterforskning i Olaf.
Morten Messerschmidt er onsdag eftermiddag ikke tilgængelig for en kommentar. Men
hans presserådgiver, Erik Bjørn Møller, er uforstående over for påstanden.
»Olaf er kommet med en meget bred forespørgsel, hvor de beder Morten om information.«
»Morten har ad flere omgange forgæves bedt om at få konkretiseret, hvilke informationer
de er interesseret i. Men de er ikke vendt tilbage.«
»Og han har også bedt om at blive indkaldt til møde, uden at der er sket noget i et års tid,«
siger Erik Bjørn Møller til Ritzau.
I 2009 blev Morten Messerschmidt valgt til EU-Parlamentet. I 2015 skrev flere danske
medier, at penge, Dansk Folkeparti uberettiget havde brugt EU-støtte, der var
udbetalt til partialliancen Meld og EU-fonden Feld, til formål i Danmark.
Året forinden var Morten Messerschmidt blev genvalgt til EU-Parlamentet med et
rekordhøjt antal personlige stemmer.
I maj 2016 afgjorde EU-Parlamentets politiske ledelse, at både Meld og Feld misbrugte
EU-midler til at føre dansk kommunal valgkamp.
Det tidligere medlem af Dansk Folkeparti Rikke Karlsson havde i løbet af sagen også meldt
Morten Messerschmidt til politi for identitetstyveri. Hun mener, at hun er blevet meldt ind
i Melds bestyrelse uden selv at vide det.
Sagen undersøges af EU's antisvindelenhed, Olaf, har pressekontoret tidligere oplyst til
Ritzau.
Olaf afviste i sidste uge i en kort skriftlig kommentar at udtale sig yderligere, mens sagen
bliver efterforsket.

Morten Messerschmidt sygemeldte sig i oktober 2016. Grundlovsdag sidste år vendte han
tilbage til politik. Siden har han offentliggjort, at han ikke har tænkt sig at søge om genvalg
til EU-Parlamentet.
I stedet blev han i sidste uge valgt som Dansk Folkepartis folketingskandidat i
Fredensborg-kredsen i Nordsjælland.
Ved den lejlighed sagde han til TV2:
»Det er temmelig uklædeligt at igangsætte sådan en beskyldning og så lade der gå flere år,
før der kan komme en afklaring på det.«
»Jeg har kontaktet Olaf, og hvad ved jeg, for at sige, at jeg er klar til at forklare de
spørgsmål, der er blevet stillet og de tvivl, der er blevet rejst. Men det har de ikke ønsket,
og det synes jeg, er en lille smule uklædeligt.«
»Der er grænser for, hvor lang tid man som politiker skal holdes på kogepladen.«
FAKTA

OVERBLIK: Messerschmidt og sagerne om mulig
EU-svindel
Meld var en delvist EU-støttet politisk, europæisk alliance, der samlede de euroskeptiske partier fra EU's
medlemslande, inklusive Dansk Folkeparti. Meld blev lukket ved udgangen af 2015.
Morten Messerschmidt var med i Melds ledelse. Hans daværende partifælle Rikke Karlsson bad i 2015 om
indsigt i Meld og den tilhørende fond Felds midler. Det blev hun efter eget udsagn nægtet.
I maj 2016 afgjorde EU-Parlamentets politiske ledelse, at både Meld og Feld misbrugte EU-midler til at føre
dansk kommunal valgkamp.
* Sagen tog en ny drejning, da Rikke Karlsson politianmeldte Morten Messerschmidt for identitetstyveri.
* Dokumenter viste, at Rikke Karlsson og hendes tidligere partifælle Jørn Dohrmann havde været med i ledelsen
af den politiske alliance Meld - uden selv at vide det.
De blev i november 2014 valgt ved fondens generalforsamling uden at være til stede. Dokumenterne har Morten
Messerschmidt underskrevet.
Også Dansk Folkepartis næstformand, Søren Espersen, er blevet vicepræsident i EU-fonden Feld uden at have
været klar over det.
Dansk Folkeparti har meldt sig klar til at betale 2,6 millioner kroner tilbage. Pengene står på en spærret konto,
mens man afventer en afgørelse fra EU's antisvindelenhed, Olaf.
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Se dokumenterne: Messerschmidt anklages for svindeL
https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/se-dokumenterne-messerschmidt-anklages-for-svindel/6245192?ilc=c
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Dansk Folkepartis EU-mareridt fortsætter: Morten indsatte mig i hovedbestyrelsen for
skandaleramt fond i dyb hemmelighed, raser
EU-politikeren Rikke Karlsson
Se dokumenterne ved at klikke på 'næste'. Rikke Karlsson anklager sin tidligere
partifælle Morten Messerschmidt for at have indsat hende i bestyrelsen for fallitboet
Meld uden, at hun vidste noget om det. - Det er svindel og bedrageri – og muligvis
dokumentfalsk. siger hun. Foto: Rasmus Flindt Pedersen/Polfoto
Følg Politik
AfPer Mathiessen

Medlem af Europa-Parlamentet Rikke Karlsson forlod sidste efterår Dansk Folkeparti, fordi hun
ikke kunne få indsigt i regnskaber og bilag fra de to omstridte 'fonde' Meld og Feld, som Morten
Messerschmidt stod i spidsen for.
Nu viser dokumenter fra de franske myndigheder, som Ekstra Bladet har opstøvet i Paris, at Rikke
Karlsson på det tidspunkt officielt sad i bestyrelsen for Meld. Valgt på en generalforsamling i
november 2014, hvor hun ikke var til stede.
Det kommer dog fuldstændig bag på Rikke Karlsson, at hun har siddet i bestyrelsen for
Messerschmidts skandaleramte og tvangslukkede organisation.
- Jeg er fuldstændig måbende over de dokumenter, som du viser mig. Det giver overhovedet ikke
nogen mening for mig. Jeg hørte første gang om Meld i april 2015, forklarer hun, der efter at have
tjekket sin kalender fastslår, at hun var i Danmark hele den uge, hvor generalforsamlingen blev
afholdt i Bruxelles.
DF'er: Blev også misbrugt af Messerschmidt
Sat ind af Messerschmidt
Det er Dansk Folkepartis europæiske frontfigur Morten Messerschmidt, som har underskrevet og
indsendt listen over den nye Meld-bestyrelse til et kontor under Frankrigs indenrigsministerium,
hvor fallitboet Meld er registreret og officielt hjemmehørende. (artiklen fortsætter under
dokumenterne)

Dokumenterne fra Direction de la Police Générale i Paris viser, at både Rikke Karlsson og Jørn Dorhmann
blev indsat i bestyrelsen for Meld på en generalforsamling i november 2014. Rikke Karlsson afviser ethvert
kendskab til at være blevet valgt til bestyrelsen. Dokumenterne er underskrevet af Morten Messerschmidt.

Dermed havde Rikke Karlsson - også ifølge Melds egne vedtægter - et formelt medansvar for de
regnskaber og bilag, som hun ikke måtte få fuld indsigt i.
- Jeg er dybt rystet og fuldstændig måbende over, at jeg er blevet valgt til bestyrelsen uden at vide
det, siger Rikke Karlsson, der i øvrigt står opført som litauisk statsborger i dokumenterne fra Paris.
- Det ryster mig også, at jeg står opført som litauer i dokumentet. Jeg håber ikke, at det er noget,
man har gjort for at kunne opfylde betingelserne om, at man skal være et bestemt antal
nationaliteter for at få udbetalt pengene fra EU, siger hun, der nu vil kontakte politiet og melde
sagen til EU's anti-svindel-enhed.
Dansk politi-station
- Jeg ved endnu ikke, hvor jeg skal indgive politianmeldelse. Meld er stiftet i Frankrig, men jeg er
jo dansk statsborger, og når mit navn – med en falsk nationalitet – har været brugt i de
dokumenter, så vil jeg nok i første omgang henvende mig til en dansk politistation. Og så vil jeg
igen gå til EU-parlamentet, Det er jo helt håbløst, at parlamentet ikke har undersøgt, hvad der er
foregået i 2014, men i stedet har koncentreret sig om 2013 og 2015, siger hun.

Da sagen eksploderede i sidste efterår, forklarede Rikke Karlsson, at hun i april 2015 var blevet
bedt om at underskrive blanke stykker papir fra organisationen Meld, hvor Messerschmidt var
formand - og den tilknyttede fond Feld.
Karlsson om Messerschmidts folk: Jeg skulle skrive under på blanke A4-ark
Hun afviste dog at skrive under, fordi hun - ifølge hendes forklaring - intet kendte til Meld og ikke
havde deltaget i møder, som handlede om Meld.
Samtidig erkendte hun, at hun havde skrevet under på adskillige dokumenter på fransk - som hun
ikke taler - da hun som nyvalgt mødte i Bruxelles kort efter EU-valget i foråret 2014.
Messerschmidt erkender: Betalte EU-regning med EU's egne penge
Det er skatteborgernes penge
- Jeg bliver nødt til at få undersøgt, om man har misbrugt mit navn – og forfalsket min nationalitet
– til at godkende, hvad Melds midler er blevet brugt til. Det har jeg pligt til. Det handler jo om
skatteborgernes penge. Der er gået millioner af kroner gennem de her fonde. Så jeg må tage det
dybt alvorligt, at jeg uden at vide det - ifølge de dokumenter som Ekstra Bladet har fremskaffet har været ansvarlig for Melds budget og regnskab, siger hun.
- Men kan du ikke have skrevet under på papirer, som du ikke vidste, hvad var?
- Det er sagen uvedkommende. Man skulle jo meget gerne være tilstede på det møde, hvor man
bliver valgt til bestyrelsen. Morten Messerschmidt har gang på gang sagt, at jeg ikke havde noget
med Meld at gøre før i 2015. Men så er jeg alligevel blevet valgt til bestyrelsen på en
generalforsamling allerede i 2014. Jeg satte hele mit politiske fundament over styr på denne her
sag. I månedsvis blev jeg nægtet at få adgang til regnskaberne - og jeg forsøgte forgæves, at få
Dansk Folkepartis ledelse til at tage affære.
- Men ifølge de franske myndigheder sad du i bestyrelsen?
- Det er da klart, at det er svindel og bedrageri – og muligvis dokumentfalsk – hvis det er sådan, at
jeg optræder som hovedbestyrelsesmedlem i Meld – og indsat på et møde hvor jeg ikke deltog –
uden at have noget som helst kendskab til det. Og hvor jeg i øvrigt kan dokumentere, at jeg sad
hjemme i Danmark, da generalforsamlingen blev afholdt.
DF-rådgiver fik dobbelt løn fra EU
Ifølge Melds vedtægter er det bestyrelsen, som vedtager både budget og regnskab - og er
ansvarlig for 'foreningens' overordnede drift og økonomi.
Både regnskaberne for 2014 og 2015 er underskrevet af Morten Messerscmidt og DF’s medlem af
Europa-Parlamentet Anders Vistisen, som blev valgt som kasserer på generalforsamlingen i
november 2014.
Rikke Karlsson afviser, at hun nogensinde er blevet forelagt et budget eller et årsregnskab for
Meld.
Du kan læse de officielle vedtægter for Meld nedenfor:
Vedtægter Meld 1.pdf
Vedtægter Meld 2.pdf
Tidligere Meld-formand afviser Messerschmidts forklaring
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INDLAND11. AUG 2021
Messerschmidt fandt gammel sms, og retsformanden undrede sig: Sådan forløb de sidste afhøringer i
svindelsag
•

INDLAND10. AUG 2021

Seks politikere vidnede i retssag mod Messerschmidt: Kendte ikke til EU-konference

INDLAND2. AUG 2021
I dag begynder svindelsagen mod Messerschmidt: Her er fem kernespørgsmål, retten skal tage stilling
til
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POLITIK25. OKT 2016
Pia Kjærsgaard om Meld-sagen: Jeg har været vred og ked af det

POLITIK25. OKT 2016
EU-Parlamentet forsvarer sin kontrol af midler i DF-sag

POLITIK24. OKT 2016
Europa-Parlamentet nægter at tage imod Dansk Folkepartis penge

POLITIK24. OKT 2016
Hvordan tilbagebetales en million? DF mødes med Europa-Parlamentet i dag

POLITIK23. OKT 2016
VIDEO Thulesen Dahl: Jeg håber, at Messerschmidt har en stor fremtid i dansk politik

Mere fra dr.dk
NYHEDSOVERBLIK

- O https://www.dr.dk/nyheder/politik/forsvarsminister-var-inviteret-til-strasbourg-meld-midler-uden-vide-det

Forsvarsminister var inviteret til Strasbourg
for MELD-midler – uden at vide det
Sagen undersøges nu af Dansk Folkepartis EU-formand.
Hvad studieturen med Messerschmidt indebærer, siger dokumenterne ikke noget om. (Foto: Henning
Bagger © Scanpix)
AF
Anders Holm Nielsen Line Marie Feld
19. OKT 2016
https://www.dr.dk/nyheder/politik/forsvarsminister-var-inviteret-til-strasbourg-meld-midler-uden-vide-det

Nuværende forsvarsminister Peter Christensen var i januar 2013 på en fire dages tur til
Strasbourg. Turen var betalt af midler fra det europæiske politiske parti MELD, der havde Morten
Messerschmidt som formand.
Det viser dokumenter, som DR Nyheder er i besiddelse af.
LÆS OGSÅ:Stod opført som hovedtaler på MELD-konference: Jeg ved dårligt nok, hvad det er

I aktivitetsrapporten, der er indleveret til Europa-Parlamentet af Morten Messerschmidt, betegnes
besøget som et studiebesøg, men hvad det indebærer uddybes ikke. Ud over flere møder
medvirkede Peter Christensen, daværende finansordfører, også i radioprogrammet Europa i
flammer, som Morten Messerschmidt dengang lavede sammen med Dan Jørgensen (S).

Sagen undersøges af DF
Peter Christensen er i øjeblikket på ferie og ønsker ikke at stille op til interview, men han oplyser
dog i en kortfattet sms til DR Nyheder, at han slet ikke vidste, at turen var finansieret af MELD.
- Jeg var i januar 2013 inviteret med ledsager til Strasbourg af Morten Messerschmidt til som gæst
at deltage i et radioprogram og en række møder. Jeg var ikke vidende om, at MELD betalte og
havde ikke hørt om foreningen, før den er blevet genstand for omtale i medierne. Yderligere
kommentarer har jeg ikke til den sag, lyder det fra Peter Christensen.
Turen er en del af det sagskompleks, som formand for Dansk Folkepartis EU-gruppe, Anders
Vistisen, lige nu undersøger.
LÆS OGSÅ:EU's antisvindel-enhed har 1.400 sager under vesten: Undersøger nu Messerschmidt

Det bekræfter presserådgiver Morten Mærsk over for DR Nyheder. Ifølge presserådgiveren
forventes undersøgelsen først færdig fredag, og derfor kan man ikke svare på, hvad de to
politikere lavede på studieturen, eller hvad den kostede.

Uddrag af aktivitetsrapporten fra MELD.
•

•

Sagen om EU-tilskud til den EU-skeptiske MELD begyndte at rulle i efteråret 2015.
•

•

Senest har DR Nyheder afdækket, at Dansk Folkeparti via MELD har fået EU-tilskud, der ifølge
eksperter, som har gennemgået DR’s dokumentation, formentlig er i strid med reglerne.
•

•

Det har medført, at partiet vil betale støttekroner tilbage til EU. Og at Morten Messerschmidt, der
var formand for MELD, træder ud af Dansk Folkepartis Koordinationsudvalg.
•

•

Foruden Dansk Folkepartis egen undersøgelse af, hvordan partiet har brugt midler fra EU, er Olaf,
EU's antisvindel-enhed, også i færd med at efterforske sagen.

- O -

Anders Samuelsen
https://www.berlingske.dk/politik/samuelsen-staar-til-naese-i-krigssag-nu-grilles-han-i-samraad

Samuelsen står til næse i krigssag: Nu grilles han i
samråd

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) står til en politisk næse og er netop nu i samråd.
Ministeren er blevet kritiseret af et politisk flertal for at give forskere tilladelse til at citere
fortrolige oplysninger og for at vildlede Folketinget.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) er netop nu i samråd for at have givet forskerne bag undersøgelsen af dansk
krigsdeltagelse tillaldelse til at citere dybt fortrolige oplysninger.
Fredag d. 25. januar 2019, kl. 11.00

•
HELENE KRISTINE HOLST
Undersøgende journalist

Efter flere måneders konflikt mellem udenrigsminister Anders Samuelsen
(LA) og Folketingets ledelse samt Udenrigspolitisk Nævn er ministeren netop nu i samråd
om sagen om undersøgelsen af dansk krigsdeltagelse.
Allerede torsdag kunne Berlingske fortælle, at et flertal i Folketinget vil udtale kritik af
ministeren og tildele ham en såkaldt politisk næse. Hvor skarp kritikken bliver, kommer til
at afhænge af ministerens forklaring på samrådet i dag.
Følg samrådet her – artiklen forsætter under afspilleren.
Det er Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, der har kaldt ministeren i samråd, og
partierne vil bl.a. have svar på, »med hvilken ret ministeren har tilladt forskerne at citere
nævnsmedlemmernes udtalelser under fortrolige møder i Nævnet i en situation, hvor såvel
Det Udenrigspolitiske Nævns formandskab samt Folketingets Præsidium skriftligt – og
mundtligt – udtrykkeligt har afvist at give forskergruppen bag udredningen mulighed for
at bringe citater fra Nævnets medlemmer.«
Baggrunden for samrådet og kritikken er, at Anders Samuelsen har givet tilladelse til, at
forskerne bag undersøgelsen om dansk krigsdeltagelse i Kosovo, Irak og Afghanistan i
årene 1993-2004 må citere fra dybt fortrolige møder i Udenrigspolitisk Nævn. Det har
præsidiet forsøgt stoppet, men Samuelsen har afvist, at tilladelsen kan trækkes tilbage.

FAKTA

Hvad er en politisk næse?
!

Når et flertal i Folketinget udtaler kritik af en minister, kaldes det populært en næse. Næsen kan f.eks. gives, når
en minister har begået fejl.
Det har derimod ikke nogen parlamentarisk konsekvens, og det tvinger ikke en minister til at gå af. Dette ville
kræve et mistillidsvotum, som skal udtrykkes af et flertal i Folketinget.
FOLD UD

Ligeledes er Anders Samuelsen blevet beskyldt for at vildlede Folketinget og give to
forskellige forklaringer i forbindelse med forløbet. På den baggrund vil Dansk Folkeparti,
Socialdemokratiet og Enhedslisten give Samuelsen en næse og udfritte ham om forløbet i
dagens samråd.

DF: Han har taget det for givet
Søren Espersen (DF), der er formand i Udenrigspolitisk Nævn, har i flere omgange
kritiseret ministeren.
»Jeg tror, ministeren har taget for givet, at det ikke var nødvendigt at kontakte nævnet og
bede om tilladelse til, at forskerne måtte citere, før løbet var kørt. Men det er altså
Folketingets beslutning, om optegnelser fra nævnet må citeres,« sagde han torsdag til
Berlingske.
Næstformand i Udenrigspolitisk Nævn Nick Hækkerup (S) har tidligere kritiseret
ministeren for at vildlede Folketinget i sagen. Samuelsen skrev nemlig i en e-mail 5. juli, at
kildehenvisning, som er det, forskerne har fået tilladelse til, skulle forstås som dato og
sagsnummer for møderne i nævnet.
Knap et halvt år senere, da tilladelsen var givet, lød det derimod i en ny e-mail 22.
december, at direkte citater fra møderne også kan indgå som en del af kildehenvisningen.
Nick Hækkerup sagde derfor i går, at hele forløbet har været »kritisabelt«.
Medlem af Udenrigspolitisk Nævn Eva Flyvholm (EL) siger, at forløbet har været rodet, og
at det har været vigtigt for Enhedslisten at få åbenhed, samtidig med at de politikere, der

bliver citeret i undersøgelsen, selv skal godkende citaterne. Det er der ikke mulighed for på
nuværende tidspunkt.

!

- O https://www.avisen.dk/udenrigsminister-vildledte-folketinget-i-sag-om-sas_517338.aspx

Anders Samuelsen vildledte Folketinget i sag om
SAS

PLUS Sidste finanslov før valget: Fem nedslag (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Anders Samuelsen (LA) gav forkerte oplysninger, da SAS
ændrede navn for Taiwan på sin hjemmeside.
Ritzau
23. september 2018 23:05

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) gav forkerte oplysninger til Folketinget, da han i maj afviste
at kende til, at flyselskabet SAS havde ændret navn for Taiwan.
Det skriver Børsen.
SAS valgte i foråret at ændre navnet Taiwan på sin hjemmeside til Taiwan, Kina, efter at den kinesiske
regering havde opfordret flybranchen til et navneskift.
Inden da havde Dansk Industri (DI) på vegne af SAS været i dialog med Udenrigsministeriet.
Men Anders Samuelsen skrev 15. maj i et folketingssvar, at Udenrigsministeriet ikke var bekendt med
sagen ud over den presseomtale, der havde været af den.
Men ifølge en aktindsigt fik Udenrigsministeriets handelschef i Taiwan allerede 27. marts en
henvendelse fra DI med spørgsmålet.
Det gik på, hvad man skal kalde Taiwan uden at fornærme Kina - og omvendt.
Sagen om Taiwan er en varm kartoffel i forhold til Danmarks relation til Kina.
Både Kina og Taiwan anser Taiwan som en del af Kina, men de anerkender ikke hinandens legitimitet.
Anders Samuelsen ønsker ikke at stille op til interview om sagen, men afviser, at det forkerte svar til
Folketinget handler om Danmarks forhold til Kina.
- Sagen skyldes en beklagelig sagsbehandlingsfejl i Udenrigsministeriet, der betød, at det svar, der i
første omgang blev oversendt til Folketinget, desværre ikke var retvisende, skriver han til Børsen og
tilføjer, at Udenrigsministeriet ikke var opmærksom på dialogen med DI.

- Det ærgrer mig naturligvis, at man i ministeriet ikke i første omgang fik undersøgt sagen til bunds.
Det er vigtigt, at vi i Udenrigsministeriet er præcise i serviceringen af Folketinget, skriver Anders
Samuelsen.
Både Socialdemokratiet og Enhedslisten kalder sagen alvorlig.
Regeringens parlamentariske grundlag, Dansk Folkeparti, afviser, at sagen får konsekvenser for
Anders Samuelsen, siger udenrigsordfører Søren Espersen til Børsen.
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Søren Espersen
https://nyheder.tv2.dk/politik/2016-08-19-ny-afsloering-traekker-df-profil-ind-i-messerschmidt-sagen

Ny afsløring trækker DF-profil ind i
Messerschmidt-sagen
19. aug. 2016, 09:39Opd. 19. aug. 2016, 09:40
DF's Søren Espersen. Foto: Emil Hougaard / Scanpix Denmark
Hans RedderPolitisk redaktør, TV 2
En af Dansk Folkepartis absolutte topfigurer på Christiansborg har siddet i
bestyrelsen for skandaleramt EU-fond, skriver avis.
Sagen om misbrug af midler i EU-fonden Meld trækker nu ikke blot tråde til Morten
Messerschmidt og Dansk Folkepartis øvrige medlemmer af Europa-Parlamentet. Også
partiets næstformand, Søren Espersen, bliver nu trukket ind i sagen.
Ekstra Bladet kan, på baggrund af referater, som avisen er kommet i besiddelse af,
fredag afsløre, at Søren Espersen har siddet i bestyrelsen for Meld. Ifølge avisen blev
Espersen valgt til bestyrelsen i september 2012 – en post man ifølge Melds vedtægter
vælges til for to år ad gangen. Dermed har Espersen altså efter alt at dømme siddet i
bestyrelsen i den periode, hvor EU-penge i strid med reglerne blev brugt til at finansiere
en skonnerttur rundt i Danmark i 2013.
Søren Espersen afviser overfor Ekstra Bladet at forholde sig til de nye oplysninger. Det
er fredag heller ikke lykkedes TV 2 at få en kommentar fra DF-næstformanden.
Messerschmidt politianmeldt
Afsløringen er den seneste i en lang række, der har omhandlet Morten Messerschmidt
og Dansk Folkepartis brug af EU-støttemidler.
Sagen tog sin begyndelse, da medlem af Europa-Parlamentet Rikke Karlsson sidste år
valgte at forlade Dansk Folkeparti i protest, fordi hun ikke kunne få indblik i en række
økonomiske forhold vedrørende Meld-fonden, som Morten Messerschmidt har stået i
spidsen for.
Siden da er Dansk Folkeparti blevet pålagt at tilbagebetale penge, som partiet gennem
Meld har benyttet i strid med reglerne.

Tidligere på ugen kom det desuden frem, at Rikke Karlsson og et andet medlem af
Europa-Parlamentet for DF, Jørn Dohrmann, uden deres vidende er blevet valgt til
bestyrelsen i Meld.
- Jeg har aldrig været med i den bestyrelse. Hvis jeg står på de papirer, så har de
skrevet mig ind i det uden min viden, sagde Jørn Dohrmann til TV 2.
Torsdag besluttede Rikke Karlsson at politianmelde Morten Messerschmidt for
identitetstyveri.
- O https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/afsloering-soeren-espersen-fedtet-ind-i-messerschmidts-eu-skandale/
6247535

19. aug. 2016

Afsløring: Søren Espersen fedtet ind i
Messerschmidts EU-skandale
Forsøgte at skjule det: Sad i bestyrelsen for Meld, da EU-penge
blev misbrugt på DF-kampagne i strid med reglerne
AfPer Mathiessen•Jonas Sahl

Dansk Folkepartis næstformand Søren Espersen er fedtet langt mere ind i Morten
Messerschmidts skandaleramte ’fond’ Meld, end det hidtil har været kendt.
Siden sagen kom frem i efteråret har Espersen ellers erklæret sig inhabil i forhold til alle
spørgsmål om Meld med den begrundelse, at det var hans niece Rikke Karlsson, der fik sagen til
at eksplodere. Hun smækkede med døren til DF, fordi hun ikke kunne få indsigt i Melds økonomi.
På trods af at hun - som afsløret i Ekstra Bladet i går - officielt var medlem af bestyrelsen.
Nu kan Ekstra Bladet tilføje, at Søren Espersen selv har siddet i Melds bestyrelse og dermed har
været en central figur i organisationens ledelse.
Det viser referater, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i hos de franske myndigheder, hvor Meld
er registreret.
En oplysning som Søren Espersen på ingen måde har skiltet med, siden sagen kom frem sidste
år. Selv personer i DF's inderkreds har været uvidende om hans dobbelte inhabilitet, erfarer Ekstra
Bladet.
Messerschmidt politianmeldt for identitetstyveri
Rasende over spørgsmål
Men et referat fra den årlige generalforsamling, som blev afholdt 25. september 2012, afdækker,
at Søren Espersen enstemmigt blev valgt til bestyrelsen af de tilstedeværende. Her i blandt var
Morten Messerschmidt.
Da Ekstra Bladet i går forsøgte at stille Søren Espersen spørgsmål til hans rolle i Meld, blev han
rasende og ville hverken høre spørgsmålet - eller svare på det, da han alligevel fik det stillet.
Men Morten Messerschmidts særlige rådgiver bekræfter, at Espersen blev valgt til bestyrelsen i
2012.
Her er dokumentationen for, at Søren Espersen blev valgt til bestyrelsen i 2012. Artiklen fortsætter
efter referatet.

Messerschmidt tavs om politianmeldelse

Ansvarlig for skonnert-tur?
Da hverken Messerschmidt eller Espersen i går ville give interview om Meld, er det uklart, hvor
længe DF’s næstformand så rent faktisk sad i bestyrelsen.
Men ifølge Melds officielle vedtægter, så vælges bestyrelsesmedlemmer for to år ad gangen.
Hvert år forstås som perioden mellem to årlige generalforsamlinger, fremgår det af vedtægterne.
Hvis Melds egne vedtægter er blevet fulgt, har Søren Espersen altså siddet i bestyrelsen i den
periode, hvor DF i strid med reglerne brugte Meld-penge på en meget omstridt skonnerttur i de
indre danske farvande. Penge som Europa-Parlamentet i foråret krævede tilbagebetalt, som en
del af en samlet regning på tre millioner kroner.
Messerschmidts højre hånd ramt af hukommelsestab
Politianmeldt af eks-kollega
Morten Messerschmidt blev i går politianmeldt som følge af Ekstra Bladets seneste afsløring i
sagen om misbrug og fusk i DF-profilens EU-organisation.
Det gjorde Rikke Karlsson klart på Facebook.
'På baggrund af oplysningerne i dagens udgave af Ekstra Bladet har jeg her til formiddag været
hos Hobro politi, hvor jeg har anmeldt Morten Messerschmidt for identitetstyveri'.
'Jeg kan ikke leve med, at jeg er blevet indsat i hovedbestyrelsen for Meld seks måneder før jeg
kendte til fondens eksistens. Jeg kan heller ikke leve med, at min nationalitet er ændret'.
DF'er: Blev også misbrugt af Messerschmidt
- Men anmeldelsen handler om de faktiske forhold. At jeg er blevet indsat i Melds bestyrelse uden
at vide det og dermed har haft ansvaret for organisationens økonomi, som jeg ikke har kunnet få
indsigt i, siger Rikke Karlsson til Ekstra Bladet.
Morten Messerschmidt har gjort klart, at Rikke Karlsson og Jørn Dohrmann må have problemer
med hukommelsen, hvis de ikke kan huske blev medlemmmer af Melds bestyrelse.
Men Ekstra Bladet kunne i går afsløre et internt referat fra generalforsamlingen i november 2014.
Ifølge Melds vedtægter vælges bestyrelsen på den årlige generalforsamling - men her deltog
Karlsson og Dorhmann i hvert fald ikke.
Se dokumenterne: Messerschmidt anklages for svindel
Det fremgår nemlig, at Morten Messerschmidt var eneste dansker på det pågældende møde.

Ny afsløring rammer Messerschmidt: Eneste dansker på afgørende møde
Alle dokumenter i sagen, som Ekstra Bladet har afsløret, er fremkommet via aktindsigter.
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Kristian Jensen
Stærk kritik af ministeren
Et enigt Udvalg for Forretningsorden udtrykte tidligere i dag "stærk kritik" af Kristian Jensen. Det
skete, fordi ministeren ifølge udvalget i strid med Grundloven har igangsat dele af
skattereformen og administreret efter regler, der endnu ikke var vedtaget i Folketinget.6. maj
2009
https://www.altinget.dk/artikel/2009-5-6-minister-erkender-grundlovsbrud

6. maj 2009 kl 12:40

Minister erkender grundlovsbrud
INDRØMMELSE: Skatteminister Kristian Jensen (V) erkender nu, at han
og ministeriet har begået lovbrud.
Skatteminister Kristian Jensen (V) brød Grundloven og
har nu indkasseret en næse. Foto: Jens Honoré
Christian Juhl Mølgaard
Navneredaktør

Fakta
Et af folketinget vedtaget lovforslag får lovkraft, når det senest 30 dage efter den
endelige vedtagelse stadfæstes af kongen. Kongen befaler lovens kundgørelse og drager
omsorg for dens fuldbyrdelse.

Kilde: Danmarks Riges Grundlov, § 22
Skatteminister Kristian Jensen (V) erkender nu, at han og hans ministerium har brudt
Grundloven:
"Vi har lavet en fejl. Den fejl både erkender jeg, og beklager jeg."
Det siger ministeren ifølge jp.dk.
Stærk kritik af ministeren
Et enigt Udvalg for Forretningsorden udtrykte tidligere i dag "stærk kritik" af Kristian
Jensen.
Det skete, fordi ministeren ifølge udvalget i strid med Grundloven har igangsat dele af
skattereformen og administreret efter regler, der endnu ikke var vedtaget i Folketinget.
Det får dog ingen praktisk betydning for borgere og virksomheder, oplyste
Skatteministeriet efterfølgende.
"Næsen er blevet givet, fordi vi iværksatte lovgivningen for tidligt. I mellemtiden er
lovgivningen kommet på plads, så næsen har ingen betydning rent praktisk," sagde
Peter Høyer, særlig rådgiver i Skatteministeriet til Politiken.
S lugter blod
Det beroliger dog ikke Socialdemokraternes gruppeformand Carsten Hansen, der beder
ministeren overveje sin fremtid:
"Jeg synes, at skatteministeren burde tage sin stilling op til revision og overveje, om det

ikke bør få konsekvenser for ham. Jeg vil opfordre ham til at tage en tænkepause som
almindeligt folketingsmedlem," siger Carsten Hansen til TV 2 Nyhederne og fortsætter:
"Det er nok det groveste og mest eklatante brud på Grundloven, som jeg har set i alle de
år, jeg har haft med politik at gøre."
Brud på § 22
Næsen vedrører et lovforslag fra februar-marts, der skulle lette byrderne for
erhvervslivet ved at udskyde fristerne for betaling af a-skat, arbejdsmarkedsbidrag og
moms.
"Udvalget for Forretningsordenen udtrykker stærk kritik af, at Skatteministeriet således
har håndhævet bestemmelserne i L 154, inden lovforslaget var vedtaget, stadfæstet og
kundgjort. Udvalget finder, at det påhviler statsministeren at tilrettelægge regeringens
arbejde, så der ikke sker gentagelser i fremtiden," skriver udvalget i beretningen.
Ifølge Grundlovens paragraf 22 kan en lov først håndhæves, når den er vedtaget,
stadfæstet og kundgjort.
OMTALTE PERSONER

Kristian Jensen
Direktør, Green Power Denmark, fhv. udenrigsminister, MF og næstformand for Venstre
bankassistent (Unibank Lemvig 1993)

- O https://politiken.dk/indland/art4862344/Skatteminister-hylder-sort-arbejde-p%C3%A5-hjemmeside

Skatteminister hylder sort
arbejde på hjemmeside
Samtidig med at skatteminister Kristian Jensen (V) taler dunder mod sort
arbejde, er der på hans personlige hjemmeside en henvisning til en aktion for
mere sort arbejde. Ministeren beklager.
Foto: Bonnerup Claus

Skatteminister Kristian Jensen (V) har et job, hvor han skal kæmpe mod sort arbejde. Men på hans
hjemmeside er der en hyldest til måneskinsarbejdet. - Arkivfoto: Claus Bonnerup
DANMARK10. JAN. 2006 KL. 22.54

BJARNE STEENSBECK OG KRISTIAN KLARSKOV

Skatteminister Kristian Jensen (V) henviser fra sin hjemmeside til en aktion for mere sort
arbejde.

Aktionen kan man læse om på det stærkt liberale internetmagasin Liberators
hjemmeside, og de takker hjerteligt Kristian Jensen for at anbefale folk at gå ind på deres
hjemmeside, hvor hyldesten og opfordringen til sort arbejde er tophistorien.
Politikere er forbavsede
»En stor tak skal lyde til skatteministeren for linket til Liberator på hans hjemmeside,
som vil sikre, at endnu flere modtager det gode budskab om sort arbejde«.
Dansk Folkeparti, de konservative og Socialdemokraterne er alle mildest talt forbavsede
og kræver, at ministeren øjeblikkeligt får styr på sin hjemmeside - www.kristian-jensen.dk
Han har nemlig selv som minister søsat en kampagne mod sort arbejde, og han beklager
da også linket, som han nu vil fjerne.
Undskylder med manglende opdatering
»Liberators tak er uberettiget. Jeg reklamerer netop ikke for sort arbejde. De har ikke
forstået, at sort arbejde betyder, at alle de lovlydige bliver beskattet hårdere«.
Men de kommer med en stribe argumenter for det gode ved sort arbejde. Hvorfor
henviser du folk til det?
»Hvis du har set min hjemmeside, så vil du tydeligvis også vide, at den ikke har været
opdateret siden 8. februar. Det er min hjemmeside, men jeg går ikke og holder øje med,
hvilke links der virker. Og jeg går ikke og holder øje med, hvad der står på de
hjemmesider, jeg linker til«.
Det sagde Louise Frevert også!
»Nej, hun havde artikler på sin egen hjemmeside. Det er en hjemmeside, jeg ikke har
opdateret længe, og jeg henviser til, at man skal læse om mig på Skatteministeriets
hjemmeside. Nu vil jeg sørge for, at den snart bliver opdateret og få ryddet op«.
Vil ikke linke til ulovligheder
»Jeg tror, at man enten skal være politisk meget aktiv eller hjemmesidebestyrer for
Liberator for at have fundet frem til linket«.
Det står da helt tydeligt nede under links!
»Hvis du læser forsiden, så står der, at man skal tage at gå over på Skatteministeriets

hjemmeside«.
Men er det i orden at linke til en hjemmeside, hvis tophistorie er, at sort arbejde er godt?
»Næh, det synes jeg ikke. Jeg gider da ikke linke til nogen, som laver ulovligheder. Det har
tidligere været et sted, hvor man godt nok kunne føre nogle lidt vilde liberale debatter,
men jeg gider da ikke linke til nogen, som går ind for ulovligheder«, siger Kristian Jensen.
Dermed kommer han både Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og de konservative i
forkøbet. De kræver alle, at Jensen får ryddet op.
Fair Play - Freeplay
»Kristian Jensen er i gang med en landsdækkende kampagne mod sort arbejde, så det er
en meget god ide at få fjernet det link«, siger de konservatives skatteordfører Charlotte
Dyremose.
Lasse Birk Olesen, talsmand for aktionen om mere sort arbejde, også kaldet Freeplay, er
nogenlunde sikker på, at Kristian Jensen i dag sympatiserer mere med Skatteministeriets
egen kampagne mod sort arbejde - Fair Play-kampagnen.
»Men havde en anden skatteminister lanceret sådan en kampagne for fem-seks år siden,
hvor Kristian Jensen stadig var meget liberal, så kunne han meget vel have været mand
for at tage initiativ til en freeplay-kampagne. Vi har set det samme med mange andre
politikere. Magt korrumperer, og det er det, vi ser her«, siger Lasse Birk Olesen.
Del af en undergrundsbevægelse
Medlem af Skatteudvalget, Jens Peter Vernersen (S), er særdeles forarget over
henvisningen fra Kristian Jensens hjemmeside.
»Det er et glimrende eksempel på, at skatteministeren er med i en
undergrundsbevægelse, der underminerer indkomstbeskatningen i Danmark. Fair Play er
noget, han skal levere, men det han virkelig mener, det er, at der skal laves sort arbejde.
Dette link viser klart, hvor hans sympati ligger«, siger Jens Peter Vernersen.
Kristian Jensen har tidligere gjort sig bemærket på den liberale banehalvdel af dansk
politik.
Før Venstres landsmøde i november efterlyste Kristian Jensen ekstra damp på
regeringens liberale kedler.

Det skete med en intensitet, der dengang fik statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) til
at udbede sig en forklaring på et ministermøde.
- O https://www.dr.dk/nyheder/politik/kristian-jensen-forlader-skatteministeriet
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Kristian Jensen forlader Skatteministeriet
Skatteminister Kristian Jensen skal nu være gruppeformand i Venstre. Han forlader regeringen,
angiveligt på eget forslag.
Skatteminister Kristian Jensen skal nu være gruppeformand for Venstre. (Foto: Rune Evensen © Scanpix)
AF Ritzau 23. FEB 2010
https://www.dr.dk/nyheder/politik/kristian-jensen-forlader-skatteministeriet

Skatteminister og Venstres næstformand Kristian Jensen vender efter fire et halvt år tilbage til
folketingsgruppen for at blive ny gruppeformand.
Ifølge Politikens oplysninger sker det i erkendelse af, at der er behov for en langt stærkere profil
fra Venstres gruppe på Christiansborg, hvis det skal lykkes at vinde næste valg.

Eget valg
Angiveligt er det Kristian Jensen selv, der har foreslået statsminister Lars Løkke Rasmussen, at
han bliver valggeneral i samarbejde med Venstres politiske ordfører Peter Christensen, skriver
Politiken.dk
Kristian Jensen bliver betragtet som Anders Foghs lærling og Løkkes kronprins i Venstre - klar til
at overtage partiets formandspost, når Lars Løkke Rasmussen engang måtte takke af.
Anders Fogh Rasmussen tog tidligt den unge Jensen under sine vinger, og Kristian Jensen har
aldrig lagt skjul på, at han har lært meget af Fogh.

Undren i baglandet
Derfor er der også tirsdag undrende røster over, at Kristian Jensen ikke er en del
af regeringsrokaden. Angiveligt er forholdet mellem Lars Løkke og Kristian Jensen ikke så varmt
som forholdet mellem Fogh og Kristian Jensen.
Lighederne mellem Fogh og Jensen er til at tage at føle på. De er begge tidligere VU-formænd,
har et systematiseret forhold til motion, kommer fra små jyske byer og har målrettet fulgt det
politisk/økonomiske spor som finansordfører og skatteminister.
Kristian Jensen er valgt ind i Folketinget i 1998.

- O https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/article4819726.ece

23. aug. 2013

Kristian Jensen advaret allerede 2006:
Nægtede at stoppe skatteskandalen
Venstres kronprins afviste overfor Folketinget, at ejendomsvurderingerne trængte til særlig
undersøgelse trods kendskab til alvorlige problemer
AfSverre Quist•Per Mathiessen•James Kristoffer Miles

Sagen om de fejlagtige ejendomsvurderinger, der har betydet, at tusindvis af danskere i årevis
ulovligt er blevet opkrævet vilkårlige boligskatter og afgifter, kunne være blevet bremset langt
tidligere end hidtil kendt.
Men skandalens tilsyneladende hovedansvarlige Venstres næstformand Kristian Jensen
benægtede allerede i 2006 over for Folketinget, at der var behov for en undersøgelse af den
offentlige ejendomsvurdering. Det skriver Ekstra Bladet lørdag.
Rigsrevisionens rapport fra tidligere på ugen slog ellers det modsatte fast – men selvom Kristian
Jensen tilbage i 2006 fik konkrete advarsler om kaos i sagsbehandlingen og blev direkte opfordret
til at sætte en undersøgelse af området i gang, nægtede han at gøre noget ved problemerne.
Hidtil har det i Rigsrevisionens sønderlemmende beretning kun været fremme, at Jensen, der var
skatteminister fra 2004 til 2010, kendte til konkrete problemet fra 2007, men han svarede allerede
året før følgende til Folketingets Skatteudvalg:
’Jeg ser intet behov for iværksættelsen af en særlig undersøgelse af forholdene på ejendomsvurderingsområdet'.
Det skete, efter en tidligere vurderingsmand og boligselskabsformand havde klaget og fået
medhold over en helt absurd ejendomsvurdering af sin boligforening i Lyngby. Alene grundværdien
steg i perioden 2002-2005 fra 12,5 mio. til 53 mio. kroner, hvilket betød store årlige
huslejestigninger for beboerne.
Men trods medholdet i klagen – efter et kaotisk sagsforløb - var der ingen hjælp at hente hos
Kristian Jensen, der påtager sig ansvaret og endnu engang beklager overfor boligejerne.
Det formilder dog ikke Socialdemokraterne og Enhedslisten, der vil have undersøgt de politiske
beslutninger i årene, hvor Kristian Jensen og andre Venstre-ministre sad på magten i
Skatteministeriet.
Læs mere i Ekstra Bladet lørdag:
Her er manden, som advarede i 2006: Jeg føler mig snydt. Det er møgarrogant
Skattechef: It-systemerne var forældede
Kristian Jensen: Jeg tager ansvaret
Frank Aaen: Bevidst fejl
Socialdemokraterne: Venstres kronprins må forklare sig

- O -

Inger Støjberg
https://politiken.dk/indland/art5959936/Inger-St%C3%B8jberg-gav-ulovlig-ordre-trods-advarsler-fra-embedsm%C3%A6nd
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Inger Støjberg gav ulovlig ordre trods
advarsler fra embedsmænd

Udlændingeministeren fjernede selv et afgørende juridisk forbehold, inden hun sidste
år gav en ulovlig ordre om tvangsadskillelse af unge par på landets asylcentre.
Embedsfolk forsøgte ellers at advare hende. Flere partier kræver en undersøgelse.
Trods embedsmænds advarsler gav Støjberg i 2016, på baggrund af flere ugers heftig diskussion af
'barnebrude', en ulovlig ordre.
DANMARK20. MAJ 2017 KL. 22.15

CARL EMIL ARNFRED
Journalist

HANS DAVIDSEN-NIELSEN
Journalist
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SAGEN KORT

Sådan brød Støjberg loven

Efter politisk diskussion om ’barnebrude’ giver udlændingeminister Inger Støjberg (V) 10. februar 2016
en instruks om at tvangsadskille alle asylpar under 18 år. Det gælder også, selv om parrene har børn.
Den 19. februar 2016 bliver Justitsministeriet spurgt til råds af Udlændingeministeriet og bekræfter, at
det kræver en konkret og individuel vurdering, før unge par kan skilles ad.
Over for Folketinget fastholder Inger Støjberg 9. marts 2016, at »ingen mindreårige asylansøgere
under 18 år fremadrettet kan indkvarteres sammen med deres ægtefælle eller samlever«.
Den 14. marts 2016 modtager Folketingets Ombudsmand en klage fra et adskilt syrisk asylpar, hvor
kvinden er 17 år og gravid. Ombudsmanden går ind i sagen.
Udlændingestyrelsen udsender 1. juli 2016 nye retningslinjer med en konkret og individuel vurdering af
sagerne. Tidligere adskilte asylpar bliver indkvarteret sammen igen.
Ombudsmanden udsender 23. marts 2017 sin endelige redegørelse og konkluderer, at Inger Støjbergs
instruks var ulovlig og sagen »særdeles kritisabel«.
Vis mere

NYT NYHEDSBREV: KLASSISK OG OPERA
Politiken prioriterer den klassiske musik. Få ugens vigtigste historier, anmeldelser, tips og nyt fra de internationale
operascener fra musikredaktør Thomas Michelsen. Udsendes hver tirsdag.

Tilmeld

Udlændingeminister Inger Støjberg (V) gennemtvang sidste år en ulovlig instruks om
tvangsadskillelse af unge asylpar, selv om embedsmænd i hendes ministerium på forhånd
havde forsøgt at advare mod beslutningen.

Efter flere ugers heftig diskussion om ’barnebrude’ fik Udlændingestyrelsen 10. februar
2016 en ordre om, at »ingen« asylansøgere under 18 år fremover måtte bo sammen med
deres samlever – også selv om de havde børn.
- O https://www.information.dk/indland/2019/02/inger-stoejberg-kaldes-hastesamraad-hemmeligholdt-mail

Inger Støjberg kaldes i hastesamråd
om hemmeligholdt mail
Efter offentliggørelsen af en hidtil hemmeligholdt mail mistænker oppositionen
udlændinge- og integrationsministeren for at have ført både Folketinget og
Ombudsmanden bag lyset i den såkaldte barnebrudesag. Derfor har de indkaldt
hende til hastesamråd
Inger Støjberg (V) skal på ny forklare sig i sagen om den ulovlige instruks om at
adskille asylpar uden undtagelse.
LISELOTTE SABROE/RITZAU SCANPIX
INDLAND

8. februar 2019

Inger Støjberg (V) og hendes øverste embedsmænd har fra i dag og frem til ugen efter
vinterferien til at afklare, hvad de skal sige, når udlændinge- og integrationsministeren indkaldes
til det sjette samråd i den såkaldte barnebrudesag. Oppositionen har i fællesskab indkaldt
ministeren til et hastesamråd, som de håber kan finde sted i uge otte.
»Min bedste vurdering er, at Inger Støjberg ikke har fortalt sandheden,« siger Mattias Tesfaye
(S).
Det samme siger Carolina Maier (Alt):
»Det er en vildt alvorlig sag, for potentielt har ministeren løjet over for Folketinget. Det brænder
lidt under hendes fødder, vil jeg mene.«
Anledningen er den hemmeligholdte mailudveksling, som Information kunne afsløre torsdag.
Lidt forhistorie: Den daværende direktør for Udlændingestyrelsen Henrik Grunnet skrev en
afgørende mail, som hverken Ombudsmanden eller Folketinget har fået at se, hvor han modsiger
ministerens tidligere forklaring om, hvad der var sket på et vigtigt møde mellem Inger Støjberg
og hendes topembedsfolk. Mødet fandt sted om formiddagen den 10. februar 2016 få timer før,
at ministeren udsendte den instruks, der pålagde Udlændingestyrelsen at adskille de unge
asylpar på landets asylcentre.
Hidtil har Inger Støjberg forklaret til Ombudsmanden og Folketinget, at det på mødet blev sagt
til Henrik Grunnet, at der kunne være undtagelser i forhold til instruksen om at adskille samtlige
unge par.

Man må forstå på den hidtil hemmeligholdte mail, at styrelsesdirektøren efter mødet i
modsætning til ministerens udlægning var sikker på, at ministeren ikke ønskede, at der skulle
være undtagelser – heller ikke for unge par, der selv havde børn.
Senest har Inger Støjberg oplyst i et skriftligt svar til Information, at mailen må stå for Henrik
Grunnets egen regning. Hun afviser at have sagt til sin forvaltning, at de skulle se stort på
Danmarks internationale forpligtelser.

Enten–eller …
Den hidtil hemmeligholdte mail »ligner« ifølge Sofie Carsten Nielsen (RV) »et klart bevis på«
to ting: Dels har ministeren udstedt en ulovlig ordre, da hun sendte sin instruks til
Udlændingestyrelsen om at adskille alle unge par, dels har hun siden hemmeligholdt vigtige
oplysninger for både Ombudsmanden og Folketinget.
»Det bør have konsekvenser. En minister må ikke lyve for Folketinget, og det har ministeren
tydeligvis gjort,« siger Sofie Carsten Nielsen.
Johanne Schmidt-Nielsen (EL) vurderer, at ministerens hidtidige forklaring om, hvad der skete
på formiddagsmødet i ministeriet, nu »ligger i ruiner«.
»Jeg ved snart ikke, hvad der er det mest alvorlige: Er det lovbruddet, da man i foråret 2016
tvangsadskilte de unge par, er det vildledningen af Folketinget, eller er det de hindringer, som
Inger Støjberg tilsyneladende har lagt i vejen for Ombudsmandens kontrol med regeringen,«
spørger hun.
»Med de informationer, vi har nu, kan man ikke konkludere andet, end at ministeren har ført
både Folketinget og Ombudsmanden bag lyset,« tilføjer Johanne Schmidt-Nielsen.
Oppositionens ordførere peger på, at enten må Henrik Grunnet fuldstændig have misforstået,
hvad der skete på formiddagsmødet – eller også må Inger Støjbergs hidtidige forklaring til
Ombudsmanden og Folketinget være falsk. De to sæt forklaringer udelukker gensidigt hinanden.
»Og jeg har svært ved at forestille mig, at en topembedsmand har misforstået budskabet fra et
chefmøde,« siger Mattias Tesfaye og tilføjer:
»Så hvis det er sådan, det forholder sig, som han har skrevet i mailen, så har Inger Støjberg på et
samråd med Folketinget og i udvalgssvar undladt at fortælle sandheden, og det er et brud på
ministeransvarsloven.«
Det samme mener Holger K. Nielsen (SF):
»Ministeren har ikke fortalt hele sandheden, selv om det er hendes pligt at give en fuldstændig
redegørelse for, hvad der er sket,« siger han.

Fra den virkelige verden …
Modsat mener Joachim B. Olsen (LA), at mailen er udtryk for, at der kan være tale om »nogle
kommunikative misforståelser«. Han forholder sig til det, han kalder for sagens substans:
»I den virkelige verden er der foretaget individuelle vurderinger af parrene, og derfor virker det
ikke troværdigt på mig, at der skulle have været en besked fra Inger Støjberg om, at der ikke

skulle foretages individuelle vurderinger, og at alle parrene skulle skilles. For det er ikke det, der
er sket i den virkelige verden, det er min pointe.«
– Det er, hvad du har at sige?
»Det, mener jeg, er essensen,« siger Joachim B. Olsen.
Martin Henriksen (DF) mener, at Folketinget allerede »har brugt alt for meget tid på den sag«.
For DF er »det mest interessante diskussionen om at adskille barnebrudene. Det, der burde være
omdrejningspunktet, er, om vi skal acceptere, at de familiemønstre, hvor man bliver gift i en
meget ung alder, vinder frem på grund af indvandring. Og det er stadig vores position,« siger
han.
– To professorer vurderer, at mailen svækker ministerens hidtidige forklaring?
»Jeg synes ikke, at den del af diskussionen er interessant. Der er forskellige udlægninger af,
hvad der er op og ned, Henrik Grunnet har én udlægning, ministeriet har en anden. Det får Inger
Støjberg mulighed for at forklare på det samråd, der er indkaldt til. Men jeg har svært ved at
hidse mig op over det.«
– Hvad hvis Folketinget har fået forkerte oplysninger?
»Nu må vi høre, hvad der bliver sagt på samrådet. Foreløbig er vores holdning uændret i forhold
til sagens substans. Men det er klart, at der skal svares korrekt og ordentligt til Folketinget.«
Oppositionen ønsker på hastesamrådet blandt andet en redegørelse fra Inger Støjberg for, hvad
der blev sagt på koncerndirektionsmødet den 10. februar 2016, som kan have givet den
daværende direktør i Udlændingestyrelsen Henrik Grunnet anledning til at formulere sig, som
han gjorde i den hemmeligholdte mail.
På samrådet skal Inger Støjberg også redegøre for, hvorfor den omtalte mail ikke blev oversendt
til Ombudsmanden, og om hun vil fastholde en udtalelse fra et samråd i sagen den 11. oktober
2017, hvor hun bl.a. sagde, at »der er altså med andre ord tale om en sag, som er meget, meget
grundigt belyst, og hvor jeg flere gange har redegjort detaljeret for forløbet.«
Henrik Grunnet har tidligere oplyst, at han ikke ønsker at udtale sig.
- O https://politiken.dk/indland/art5976565/Eksperter-St%C3%B8jberg-bryder-ministeransvarsloven
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Eksperter: Støjberg bryder
ministeransvarsloven
Minister fik i strid med sin tidligere forklaring ikke blåstemplet ulovlig instruks om at
tvangsadskille unge asylpar af embedsværk. Det er et brud på ministeransvarsloven,
siger ekspert.

Inger Støjberg (V) på vej ind til samrådet på Christiansborg, hvor hun skulle redegøre for forløbet om
de unge asylpar og en ulovlig ordre.
DANMARK1. JUN. 2017 KL. 22.07

HANS DAVIDSEN-NIELSEN
Journalist
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SÅDAN BRØD STØJBERG LOVEN
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1.10. februar 2016: Efter politisk diskussion om ’barnebrude’ giver Inger Støjberg (V) en
instruks om at tvangsadskille alle asylpar under 18 år. Også selv om parrene har børn.
19. februar 2016: Justitsministeriet bliver spurgt til råds af Udlændingeministeriet og oplyser, at det kræver en
konkret og individuel vurdering, før unge par kan skilles ad.
9. marts 2016: Støjberg fastholder overfor Folketinget, at ingen mindreårige asylansøgere »fremadrettet kan
indkvarteres sammen med deres ægtefælle eller samlever«.
14. marts 2016: Folketingets Ombudsmand modtager en klage fra et adskilt syrisk asylpar, hvor kvinden er 17 år
og gravid.
1. juli 2016: Udlændingestyrelsen udsender nye retningslinjer. Nu skal par igen konkret og individuelt vurderes.
Tidligere adskilte asylpar bliver indkvarteret sammen igen.
23. marts 2017: Ombudsmanden udsender sin endelige redegørelse og konkluderer, at Støjbergs instruks var
ulovlig og sagen »særdeles kritisabel«.
21. maj 2017: Støjberg erkender, at hun tog forbehold ud af instruksen. Hun tilføjer, at hendes embedsmænd
sagde god for den endelige skriftlige instruks, der er kendt ulovlig. Forvaltningsretlige eksperter påpeger, at
instruksen formentlig også var »klart ulovlig«, hvilket forpligter embedsværket til at sige fra. De pågældende
embedsmænd enten må eller vil ikke udtale sig.
Vis mere

FÅ DEBATTEN I DIN INDBAKKE
Hver lørdag får du de skarpeste og mest tankevækkende indlæg fra Danmarks bedste debatunivers

Tilmeld

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg har gennem de seneste uger forklaret
offentligheden, at hendes embedsværk godkendte og stod på mål for en helt central
instruks om at tvangsadskille unge asylpar. En instruks, som Folketingets Ombudsmand
og en stribe forvaltningsretlige eksperter ellers har erklæret ulovlig.
Men på et knap fem timer langt samråd i Folketinget torsdag forklarede ministeren, at
hendes pressemeddelelse, som fungerede som instruks, aldrig blev blåstemplet af hendes
embedsværk, inden den blev sendt ud.
- O https://www.bt.dk/politik/minister-forskoennede-sin-uddannelse
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Minister forskønnede sin
uddannelse
Jeg har aldrig haft til hensigt at skabe forvirring om min baggrund, skriver beskæftigelsesminister Inger
Støjberg til B.T. Foto: Jens Nørgaard Larsen
LARS FOGT

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg, skriver hun er
uddannet journalist, selv om han aldrig har været tilmeldt en
journalistuddannelse. »Falsk varebetegnelse,« siger formand.
Danmarks beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) hævder, at hun er uddannet journalist. B.T.
kan nu afdække, at det ikke er ikke sandt.
Venstre-ministeren skriver både på sin egen og ministeriets hjemmeside, at hun er uddannet
journalist fra InformationsAkademiet i Viborg i 1999. Men hendes egentlige uddannelse er
akademiøkonom i kommunikation - og hun har altså ikke en journalistuddannelse. Skolens
direktør Kirsten Holmgaard fortæller til B.T.
- Vi uddanner ikke journalister, og det har vi i øvrigt aldrig uddannet folk til.
InformationsAkadamiet har i øvrigt ikke eksisteret i de halvandet år, som jeg har været direktør,
siger direktør Kirsten Holmgaard fra Mercantec, der er en fusion af flere erhvervsuddannelser i
Viborg.
Selv om journalist ikke er en beskyttet titel, så er de eneste godkendte journalistuddannelser
ifølge Undervisningsministeriet Medie- og Journalisthøjskolen i Århus og Universiteterne i
Odense og Roskilde.
På trods af den manglende uddannelse har Inger Støjberg været medlem af journalistforbundet
og i to år været redaktør på Viborg Bladet.
Formanden for Danmarks Journalistforbund understreger, at ministeren smykker sig med en falsk
uddannelse.
- Der er forskel på at kalde sig journalist og så præsentere sig som uddannet journalist.
Beskæftigelsesministeren og andre bør ikke skrive, at de er uddannet til noget de ikke er. Det er
falsk varebetegnelse, skriver formand Mogens Blicher Bjerregaard til B.T.
Sagen kommer frem efter, at B.T. i går kunne afdække, at tidligere vicestatsminister Bendt
Bendtsen i årevis har skrevet på sit c.v., at han har en »Højere Handelseksamen i Regnskab og
Driftsøkonomi,« selv om han kun har et fag på en aftenskole.
I 2001 kom det frem, at den daværende radikale udviklingsminister Anita Bay Bundegaard,
havde kaldt sig cand.ling.merc. uden at have afsluttet uddannelsen.
Den nuværende regering tager kreativ omgang med uddannelser alvorligt, og har netop
politianmeldt 71 ejendomsmæglere for at tale usandt om sin uddannelse.
Beskæftigelsesminister Inger Støjberg skriver til B.T., at hun nu ændrer sit c.v.:

- Jeg har aldrig lagt skjul på, hvor jeg er uddannet fra, og jeg har aldrig hævdet at være
uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole, RUC eller Syddansk Universitet. I mit CV på
Beskæftigelsesministeriets hjemmeside, på min egen hjemmeside og på Folketingets
hjemmeside står der klart og tydeligt, at jeg er uddannet fra InformationsAkademiet.
- Jeg har arbejdet som journalist og redaktør, og har desuden været medlem af Dansk
Journalistforbund. Jeg har aldrig haft til hensigt at skabe forvirring om min baggrund, og vil
derfor præcisere informationerne på de tre omtalte hjemmesider, skriver hun.

- O https://www.dr.dk/nyheder/politik/rigsrevisor-stoejberg-spilder-milliarder

Rigsrevisor: Støjberg spilder milliarder
Staten bruger hvert år milliarder af kroner på at aktivere kontanthjælpsmodtagere. Tilsyneladende
helt uden effekt, men det vil beskæftigelsesministeren ikke erkende.

Inger Støjberg mener, at det har effekt at sende kontanthjælpsmodtagere i aktivering.
AF Ole Sønderup Lorenzen 6. APR 2011

Rigsrevisor Henrik Otbo er utilfreds med beskæftigelsesminister Inger Støjberg. Staten bruger
hvert år milliarder af kroner på at aktivere kontanthjælpsmodtagere, men det kommer de stort set
ikke i arbejde af. Og det vil Inger Støjberg ikke erkende.
- Det er min opfattelse, at ministeren – på et område, der er så væsentligt både samfundsøkonomisk og for den enkelte ledige – tilsyneladende ikke anerkender, at undersøgelsen
af effekten af aktiveringsindsatsen på ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere giver
en så klar indikation af manglende effekt. Dette finder jeg ikke tilfredsstillende, skriver Henrik Otbo
i et notat til Folketingets statsrevisorer.
Hans notat er opfølgningen på en beretning han afleverede til statsrevisorerne i oktober sidste år.
2/3 af alle kontanthjælpsmodtagere – eller ca. 69.000 personer – var ikke arbejdsmarkedsparate i
2009. At være ikke-arbejdsmarkedsparat betyder, at man ud over at være ledig f.eks. har sociale
eller helbredsmæssige problemer, som gør, at man ikke kan arbejde på almindelige vilkår.

Udgifter steg voldsomt
De offentlige udgifter til aktivering af de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere steg
fra ca. 1,6 mia. kr. i 2006 til ca. 3,3 mia. kr. i 2008 og udgjorde i 2009 ca. 2,3 mia. kr.
Beretningen viser, at aktivering af de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i 2006
ikke havde nogen positiv effekt. Der var heller ikke nogen positiv effekt i 2007. De aktiverede kom
således hverken mere i selvforsørgelse eller mere i beskæftigelse end de, der ikke blev aktiveret i
samme periode.

Afviser beretning
Men i sit svar på beretningen, som Inger Støjberg sendte til Rigsrevisionen i februar vil hun ikke
anerkende konklusionen.
- Afslutningsvis vil jeg understrege, at jeg finder det ærgerligt, at Rigsrevisionens beretning af
nogle bliver læst som om, at det er spild af offentlige ressourcer at give aktive tilbud til ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Det er der ikke belæg for at konkludere på
baggrund af Rigsrevisionens beretning, skriver Inger Støjberg.
- Det er desuden almindelig anerkendt, at den aktive beskæftigelsesindsats har haft
gavnlige effekter på strukturerne på arbejdsmarkedet, herunder at aktivering har været
medvirkende til at reducere strukturledigheden, fortsætter hun.
Og det er det, Henrik Otbo ikke er tilfreds med. Han vil nu holde et vågent øje med, hvad Inger
Støjberg gør i sagen.

- O -

Carl Holst
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Holst fik sproghjælp for 133.000 kroner
1/1
Tidligere forsvarsminister Carl Holst (V) har fået engelskundervisning for 133.000 kroner betalt af Region
Syddanmark. Arkivfoto.

Venstres Carl Holst fik som regionsrådsformand i Region Syddanmark intensiv
engelskundervisning på skatteydernes regning. Det er i en gråzone af lovgivningen, mener
professor i offentlig forvaltning.
02 nov. 2015 kl. 21:00

Tore Bønke Jeppesen (tobj@fyens.dk)

Det var ikke bare medietræning, som Carl Holst (V) brugte tusindevis af skattekroner på, mens han var
regionsrådsformand i Region Syddanmark. Den omstridte politiker fik også intensiv engelskundervisning
med enelektioner og konsulentbistand for 133.000 kroner gennem fem år. Det viser bilag fra regionens HRafdeling, som avisen har fået aktindsigt i.
Sagen er den seneste i en lang række, der ifølge kritikere er udtryk for en syg kultur i Region Syddanmark
under Carl Holst og en administrativ ledelse, hvoraf flere medlemmer fortsat er ansat.
Carl Holst er netop kommet ud af det seneste personlige stormvejr, hvor det kostede ham posten som
regeringens forsvarsminister, at han - stik imod reglerne - angiveligt brugte en regionsansat medarbejder i
sin personlige valgkamp i juni. Men allerede i 2010 var der opmærksomhed omkring sydjyske Carl Holsts
omgang med skattekroner.
Her kom det frem, at Carl Holst som regionsrådsformand havde fået medietræning for 150.000 kroner. Det
stod på i 2008, og samme år indledte Holst altså et intensivt forløb med engelskundervisning på 131
enelektioner over fire år, suppleret med konsulentbistand inden for oversættelsesopgaver samt
korrekturlæsning af taler og telefonmøder.
Ikke behov

Nordjysk regionsrådsformand fik kun 30 lektioner
Til sammenligning har Ulla Astman (S), regionrådsformand i Region Nordjylland, haft 30 enelektioner i
engelsk på sin regions regning, siden hun satte sig i formandsstolen i 2007, til en samlet pris af 20.845
kroner. I både hendes og Carl Holst tilfælde bliver momsen på 25 procent refunderet.
Hun følte et behov for at få noget undervisning i engelsk på samtaleniveau, men har medarbejdere til at
hjælpe, hvis der er behov for assistance til skriftlige opgaver, der kræver mere af hende.
Professor i økonomistyring på Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh mener, at Carl Holsts forbrug af
engelskundervisning er endnu mere problematisk end medietræningen, fordi den i endnu mindre grad kan
relateres til funktionen som forvaltningenschef i regionen end politikeren bag embedet . Ifølge reglerne skal
den slags udgifter komme regionen til gavn - ikke politikeren.

Holst: - Jeg har ikke noget stort sprogøre
Ifølge Carl Holst var det forretningsudvalget i Region Syddanmark, hvor Holst selv var formand, der
besluttede at tilbyde undervisningen til regionens formandskab på grund af mange internationale aktiviteter.
- Jeg havde behov for at holde det ved lige og få det genopfrisket. Jeg har ikke noget stort sprogøre, men
ville gerne kunne repræsentere regionen på en god måde, siger han.

Se regningerne for Carl Holsts intensive engelskundervisning her:
https://issuu.com/mitfyndk/docs/carl_holst_engelskundervisning

- O https://www.berlingske.dk/politik/carl-holst-faar-tv-traening-150.000-kr

Carl Holst får tv-træning for
150.000 kr
V-profilen Carl Holst har fået medietræning for 150.000 skattekroner, så borgerne kan opleve
ham i "øjenhøjde". DF mener, at Venstre eller Holst selv må betale.

Fredag d. 14. maj 2010, kl. 13.00 Opdateret fredag d. 14. maj 2010, kl. 13.03
148.672 kroner uden moms.
Så meget betalte Region Syddanmark og dermed de danske skatteydere i 2008 for, at eksterne
kommunikationsfirmaer kunne give regionsrådsformand for Region Syddanmark Carl Holst (V) en
mere folkelig appel og få ham i øjenhøjde med tv-seerne.
Det viser regninger til Region Syddanmark, som Ritzau har fået aktindsigt i.
Det er blandt andre tidligere redaktionschef på TV-Avisen Palle Steffensen, som i dag har
firmaet Steffensen Kommunikation, der har stået bag medietræningen af den fremtrædende
venstremand Carl Holst.
I oplægget til medietræningen står der blandt andet, at træningen skal "styrke Carl Holsts
formidlingsmæssige egenskaber på tv, så seerne oplever mennesket Carl Holst i øjenhøjde".

Regionsrådsformanden har flere gange været nævnt som potentielt ministeremne og havde
eksempelvis brug for sin skærmtræning, da han for nogle måneder siden stod frem på tv og
forsvarede sin ven og partiformand, statsminister Lars Løkke Rasmussen, da Løkke var under
hård kritik.
Og 2. næstformand i Region Syddanmark, Dansk Folkepartis Freddie H. Madsen, er forarget over,
at det var regionen, der skulle betale for medietræningen.
- Det er ikke i orden. Det må Venstre sørge for, ellers må det komme ud af Carl Holsts egen
lomme, siger Freddie H. Madsen og tilføjer:
- Carl Holst har siddet som amtsborgmester og regionsrådsformand, så hvis han ikke har fået nok
medietræning, så er der ingen, der har. Med den erfaring har han den træning, der skal til, siger
Freddie H. Madsen.

/ritzau/
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20. nov. 2015 - 15:48

Statsforvaltning: Carl Holst brugte
spindoktor ulovligt under valgkamp
Det var i strid med loven, da Carl Holst som
regionsrådsformand i Region Syddanmark
benyttede medarbejderen Christian Ingemann
Nielsen til at føre valgkamp for sig,
konkluderer Statsforvaltningen. Foto: Linda
Kastrup
MICHAEL ALSEN LAURIDSEN, BERLINGSKE NYHEDSBUREAU

Det var i strid med loven, da Carl Holst som regionsrådsformand i Region
Syddanmark benyttede medarbejderen Christian Ingemann Nielsen til at føre
valgkamp for sig, konkluderer Statsforvaltningen.
Den tidligere forsvarsminister, regionsrådsformand og nuværende kirkeordfører for Venstre, Carl Holst (V),
forbrød sig mod loven under folketingsvalget i juni tidligere i år.
Carl Holst, der på daværende tidspunkt var regionsrådsformand i Region Syddanmark, benyttede sig nemlig
her af sin personlige assistent, Christian Ingemann Nielsen, til opgaver, der var relateret til folketingsvalget,
på trods af at Christian Ingemann Nielsen var ansat af regionen, fastslår Statsforvaltningen i en længe ventet
afgørelse.
Myndigheden fører tilsyn med regionerne og skal holde snor i, at de overholder reglerne, og
Statsforvaltningen har derfor nærgransket mails og dokumenter og andre beviser, der alle peger i retning af,
at Christian Ingemann Nielsen på ulovlig vis førte valgkamp for Carl Holst.

»Det er således Statsforvaltningens opfattelse, at den omhandlede bistand til førelse af valgkamp ligger uden
for lovgivningens rammer, og at denne bistand således har været ulovlig,« står der i afgørelsen.
Sagen tog for alvor fart tidligere på efteråret, da det stod klart, Christian Ingemann Nielsen tiltrådte som Carl
Holst særlige rådgiver i Forsvarsministeriet. Det vakte opsigt i Region Syddanmark, hvor flere politikere var
bekendte med, at Christian Ingemann Nielsen indtil da havde arbejdet for Holst i regions-regi.
Kort efter kunne en stribe medier oplyse, at de under valgkampen havde modtaget mails og udtalelser fra
Carl Holst, som Christian Ingemann Nielsen stod som kontaktperson på, og hvor indholdet knyttede sig til
folketingsvalget.
I Region Syddanmark endte det med, at et enigt forretningsudvalg i midten af september tog afstand fra Carl
Holsts brug af medarbejderen.
Godt 14 dage senere trådte Carl Holst som bekendt tilbage som forsvarsminister, og sagen om den ulovlige
brug af medarbejderen vurderedes til at have været stærkt medvirkende til hans exit.
Carl Holsts efterfølger i Region Syddanmark, Stephanie Lose (V), tager Statsforvaltningen afgørelse til
efterretning og kalder afgørelsen for »ret klar«.
»Jeg konstaterer, at Statsforvaltningens afgørelse er ret klar. Jeg sætter nu udtalelsen på dagsordenen til
møderne i forretningsudvalget og regionsrådet på mandag. Så forventer jeg, at medlemmerne er indstillede
på at behandle den, selvom det er med kort varsel, så regionsrådet hurtigt kan beslutte, hvad der skal gøres.
Nu vil jeg bruge weekenden på at læse redegørelsen grundigt igennem,« siger Stephanie Lose.
Statsforvaltningen meddeler samtidig, at det er myndighedens indtryk, at Region Syddanmark allerede har
iværksat foranstaltninger, der kan forhindre, at en lignende situation vil opstå i regionen i fremtiden. Af
samme grund afholder myndigheden sig fra at foretage sig yderligere.

- O -

Søren Gade
https://nyheder.tv2.dk/krimi/2010-08-11-officerer-soeren-gade-var-uanstaendig

Officerer: Søren Gade var uanstændig
11. aug. 2010, 12:17
Søren Gade Foto: Scanpix
af Kristian Jakobsen krja / ritzau

Tidligere forsvarsminister Søren Gades håndtering af sagen om tre hjemsendte officerer fra den
danske bataljon i Irak i 2004 var uanstændig.
Sådan lyder det uden omsvøb fra Hoved-organisationen af Officerer i Danmark (HOD) efter, at
Østre Landsret idag har slået fast, at den ministerbestem-te hjemsendelse af cheftrioen var i
direkte strid med gældende forvaltningsret.
"Ministeren og forsvarstoppen udsatte sit personel for en helt uanstændig behandling, og derfor er
vi også særdeles tilfredse med landsrettens afgørelse," siger formand for HOD, Bent Fabricius.
"Det var efter vores opfattelse en helt igennem politisk vurdering, der førte til hjemsendelserne,
som altså oven i købet var i strid med loven. Det er stærkt kritisabelt," siger Bent Fabricius.

Sende Hommels tre chefer hjem
Den 2. august 2004 kom det frem i pressen, at kaptajn Annemette Hommel var under beskyldning
for at bruge grove afhøringsmetoder.
Sagen ramte forsiderne i kølvandet på afsløringerne af amerikanske soldaternes mishandling og
ydmygelse af irakiske fanger, og allerede næste dag stak Søren Gade og tidligere forsvarschef
general Jesper Helsøe hovederne sammen i Forsvarsministeriet og besluttede at sende Hommels
tre chefer hjem.
Samme aften gik Gade på tv og sagde, at der kunne "sås tvivl om dømmekraften" hos
bataljonsledelsen, og at han derfor havde besluttet at trække trioen hjem.
Først dagen efter de offentlige beskyldninger blev officererne selv adspurgt om deres version af
sagen, og det betegner Østre Landsret som "en væsentlig forvaltningsretslig mangel".
Alle officerer får på den baggrund godt 32.000 kroner i erstatning.
Hommel blev siden frifundet for alle anklager og tildelt 100.000 kroner i erstatning.

- O http://modkraft.dk/node/17153

Afsløring af Irak-tortur sætter
Søren Gade under pres
AF DAGBLADET ARBEJDEREN

Vidste tidligere forsvarsminister Søren Gade, at irakiske fanger risikerede tortur, når danske soldater udleverede dem til
irakisk politi? Og vildledte regeringen Folketinget om den risiko?
Det er kernen i den debat om Danmarks medansvar for tortur i Irak, som raser lige nu.
I slutningen af december 2011 kom det frem, at Forsvarsministeriet i juli 2004 modtog en rapport, som dokumenterede
omfattende tortur af fanger i det irakiske Al-Makil fængsel i byen Basra, hvor danske styrker havde operationsområde.
Rapporten er udarbejdet af den danske militærjurist, Kurt Borgkvist, der besøgte fængslet i 2004.
I sin rapport henviser Kurt Borgkvist til irakiske fanger, der fortæller at de er »blevet slået med kabellignende genstand«,
»fået flere kindtænder knust«, »brændt med cigaretter på fødderne« og »fået elektriske stød«.

Sorte streger i tortur-rapport
Men da Enhedslisten via Folketingets forsvarsudvalg i 2004 bad om at få udleveret rapporten, var alle oplysninger om
mishandling streget over. Overstregningen skete for ikke at skade Danmarks samarbejde med USA, Storbritannien og Irak,
forklarede Gade.
Grim tortur-sag kaster skygger over den tidligere forsvarsminister Søren Gade (V), som her er fotograferet under et besøg i det
amerikanske forsvarsministerium, Pentagon. Foto: Wikipedia

To år senere fastholdt Søren Gade overfor Folketinget, at der kun har været tale om »hårdhændet behandling« af fangerne,
som hver gang er blevet påtalt af de danske soldater.
Først da den nye socialdemokratiske forsvarsminister, Nick Hækkerup, kom til, blev de sorte streger fjernet fra rapporten, så
offentligheden kunne læse om torturen.

Danske soldater kan blive straffet
Den tidligere regering havde god grund til at forsøge at skjule tortur-oplysningerne: Det er et brud på FN’s
Torturkonvention, at danske soldater har udleveret irakiske fanger til tortur i irakiske fængsler.
Og danske soldater og resten af det militære system risikerer retsforfølgelse og straf, vurderer Rehabiliterings- og
Forskningscentre for Torturofre (RCT):
– Danske soldater og de ansvarlige længere oppe i det militære system risikerer at blive dømt for disse konventionsstridige
handlinger, siger Karin Verland, direktør i RCT, til Arbejderen.
Ifølge FN’s Torturkonvention, som Danmark har ratificeret, er det forbudt at udlevere at udlevere fanger til en anden stat,
hvis der er den mindste mistanke om at fangen risikerer at blive udsat tortur, fastslår Amnesty International.
– Når man ved, hvor udbredt tortur er i de irakiske fængsler, må man også tage ansvar for, at de mennesker, man er med til
at anholde med stor sandsynlighed vil blive udsat for tortur. Alt andet er at løbe fra forpligtelserne i FN’s konvention om
tortur, siger Amnestys generalsekretær Lars Normann Jørgensen.

Gade risikerer rigsret
Enhedslistens Frank Aaen mener ligefrem, at Søren Gade risikerer at blive stillet for en rigsret.
– Jeg er ikke i tvivl om, at Søren Gade har vidst, hvad der lå under de sorte streger. Det er dybt alvorligt, hvis ministeren har
set igennem fingre med danske soldaters praksis med at udlevere fanger til irakisk politi – vel vidende at de blev udsat for
tortur, siger han til Arbejderen.
I kølvandet på debatten har nuværende forsvarsminister Nick Hækkerup (S) åbnet for, at den Irak-kommission, som skal
undersøge baggrunden for krigen, også skal undersøge spørgsmålet om udlevering af fanger til tortur.
Karin Verland vil ikke gisne om en mulig rigsretssag mod Søren Gade, før kommissionens arbejde er færdigt.
– Men noget tyder på, at der har været tale om vildledende eller mangelfulde oplysninger, påpeger hun.
Læs mere i dagbladet Arbejderen

- O https://www.dr.dk/nyheder/indland/gade-laekagesagen-er-gammelt-stoev-og-skidt

Gade: Lækagesagen er gammelt støv og skidt
Lækagesagen giver ikke tidligere forsvarsminister Søren Gade søvnløse natter. Han fastholder, at
han intet kender til lækket.
Lækagesagen giver ikke tidligere forsvarsminister Søren Gade søvnløse natter. Han fastholder, at han intet
kender til lækket. (Foto: Morten Stricker © Scanpix)
AF
Rikke Marie Dahl 13. DEC 2011 MERE END 30 DAGE GAMMEL
https://www.dr.dk/nyheder/indland/gade-laekagesagen-er-gammelt-stoev-og-skidt

Tidligere forsvarsminister Søren Gade (V) slår fast, at han intet kender til lækket i sagen om
udsendelsen af jægersoldater til Irak i den såkaldte lækagesag, skriver Dagbladet HolstebroStruer.
Og Ekstra Bladets offentliggørelse af den omdiskuterede lydfil, hvor TV2-journalisten Rasmus
Tantholdt fortæller, at Gades spindoktor Jacob Winther stod bag lækagen, får ham ikke til at
ændre standpunkt.

- Jeg er blevet afhørt af politiet i flere timer, mens jeg var ansat i Udenrigsministeriet. Hvis man
tror, at jeg nu vil ændre forklaring, så tager man fejl. Jeg har fortalt alt, hvad jeg kender til sagen,
siger Søren Gade til Dagbladet Holstebro-Struer.

Sover fint om natten
Han tilføjer, at sagen bestemt ikke giver søvnløse nætter.
- Selvfølgelig er det træls, at sagen bliver ved med at poppe op. Men sådan er det. Og jeg har
sovet udmærket i nat, og jeg vil også sove udmærket i fremover. Det rører mig ikke på den måde,
siger Søren Gade til Dagbladet Holstebro.
Han ser lækagen som en gammel sag, selv om politiet nu vil se på den igen.
- Det er gammelt støv og skidt, der bliver hvirvlet op igen, siger Gade.

- O https://www.berlingske.dk/samfund/socialdemokrat-peger-paa-gade-i-laekagesagen

Socialdemokrat peger på
Gade i lækagesagen
Søren Gades rolle i lækagesagen er atter kommet på banen, efter at flere medier kæder ham
sammen med lækken.
Tidligere forsvarsminister Søren Gade.
Foto: Morten Stricker

Onsdag d. 14. december 2011, kl. 06.52

Socialdemokraterne sår nu tvivl om Søren Gades (V) uskyld i den omstridte lækagesag,
som hidtil hovedsageligt har drejet sig om hans tidligere spindoktor Jacob Winther.
På baggrund af den lydfil, som Ekstra Bladet tirsdag offentliggjorde, skriver flere medier
således, at den tidligere forsvarsminister kan have været med til at lække oplysninger om
danske soldaters udsendelse til Irak til TV2-journalisten Rasmus Tantholdt.
I lydfilen, som er en optagelse mellem Rasmus Tantholdt og tidligere journalist på DR Nils
Giversen, fortæller Tantholdt, at han har fået informationen om udsendelsen blandt andet
under en bestemt flyvetur.
Ifølge flere medier kan der være tale om en flyvetur hjem fra Irak i april 2007, hvor en
dansk delegation sammen med daværende forsvarsminister Søren Gade havde besøgt den
danske lejr.

I samtalen svarer Tantholdt på et spørgsmål fra Giversen, der undrer sig over, hvorfor
Tantholdt har fået oplysningerne på det tidspunkt, hvor han fik dem:
- Ja, fuldstændigt. Det var helt åndssvagt. Jeg tror, det var for at vise handlekraft. Det var
fuldstændig åndssvagt af ham. Han var muligvis også lidt småstiv. Vi havde siddet i
flyveren og har fået lidt og sådan noget, siger Tantholdt.
Men ifølge flere medier var Jacob Winther slet ikke med på flyveturen, og de oplysninger
kan trække Søren Gade ind i sagen, siger socialdemokraten John Dyrby Paulsen til
Politiken.
- Hvem er det, som Tantholdt taler om, der er halvstiv, og hvad er det, han har fået at vide
af vedkommende? Når man ved, at Jacob Winther ikke var med på den her tur, hvem har
så bedt Jacob Winther ringe til Tantholdt? Noget kunne godt pege i retning af Søren Gade,
siger John Dyrby Paulsen til avisen.
Gades rolle renser dog ikke Jacob Winther helt, skriver både B.T og Politiken.
Således bliver oplysningen om udsendelsen af soldaterne senere bekræftet af Jacob
Winther, der ringer Tantholdt op, skriver de. /ritzau/

- O https://www.berlingske.dk/politik/advokat-soeren-gade-bag-laekage

Advokat: Søren Gade bag lækage
Ifølge Søren Gades tidligere spindoktor Jacob Winthers advokat var Gade med til at lække
hemmelige oplysninger
Den tidligere forsvarsminister Søren Gade er ikke sluppet fri af lækagesagen.
Onsdag d. 09. februar 2011, kl. 04.13 Opdateret onsdag d. 09. februar 2011, kl. 04.15

Tidligere forsvarsminister Søren Gade (V) var i 2007 selv med til at lække oplysninger til TV 2 om,
at danske jægersoldater skulle sendes til Irak på en hemmelig mission.
Den anklage kommer fra den advokat, der repræsenterer Søren Gades tidligere spindoktor og
nærmeste medarbejder Jacob Winther.
Det skriver Politiken onsdag.
Dermed rettes søgelyset for første gang direkte mod Søren Gade i den såkaldte lækagesag.

Søren Gade har ellers tidligere garanteret Folketinget, at han ikke lækkede nogen oplysninger.
Men ifølge Winthers advokat stammer lækagen direkte fra en samtale med den tidligere
forsvarsminister som deltager.
- Rasmus Tantholdt fra TV 2 overværer en dialog mellem daværende forsvarsminister Søren Gade
og lejrchefen K.B. Petersen om en snarlig udsendelse af jægersoldater, skriver advokat Anders
Hvass i en mail til Socialdemokraternes partikontor.
Han sender mailen, efter at partiets forsvarsordfører, John Dyrby Paulsen, mandag udtalte, at "det
bliver mere og mere sandsynligt, at Jacob Winther lækkede eller havde noget med lækagen at
gøre".
Jacob Winther ønsker ikke at kommentere beskyldningen mod sin tidligere chef over for avisen.
Det har ikke været muligt at få Søren Gades kommentar.
Oppositionen vil nu have politiet til at bruge oplysningen i den videre efterforskning.
/ritzau/

- O https://jyllands-posten.dk/politik/article4641327.ece
24/02/2012 KL. 18:13

Gade glad for droppet lækagesag
Den tidligere forsvarsminister regner dog ikke med at få en undskyldning.
Efter næsten fem års forløb, er der sat et punktum i lækagesagen.
THOMAS VIBJERG
Tidligere forsvarsminister Søren Gade (V) glæder sig over, at politiet nu har valgt at
afblæse efterforskningen mod hans tidligere spindoktor, Jacob Winther, i den
såkaldte lækagesag.
"Personligt er jeg meget tilfreds med, at der nu bliver sat et punktum. Og jeg er meget glad på
Jacob Winthers vegne. Jeg ved, hvilket pres han har været under. Men jeg synes, at det har taget
lang tid at nå hertil," siger Søren Gade til Dagbladet Holstebro-Struer.
Gade er til gengæld ikke overrasket over, at politiet har valgt at droppe sagen.
"Jeg ved, hvad jeg har sagt til både politiet og i Folketingssalen om den her sag. Kunne man
forestille sig, at det måske var sandheden?" spørger Søren Gade retorisk.

"Det er politik"
»Jeg ved godt, at det sikkert er ligegyldigt for en del, at der aldrig er blevet rejst en tiltale, og at
politiet nu har droppet sagen for anden gang. Men i det øvrige samfund er det sådan, at man er
uskyldig, til andet er bevist. Og selv om den standard ikke gælder for en blå politiker, så synes jeg,

at der er blevet sagt temmelig mange meget hårde ord i den her sag, som har vist sig ikke at kunne
holde vand," siger Søren Gade.
En undskyldning regner han dog ikke med at få.
»Det sker næppe. Det er politik.«
Telefonsamtale åbner ikke op
Efter næsten fem års forløb oplyste Københavns Politi tidligere i dag, at der ikke er grundlag for at
rejse sag mod Jacob Winther.
Efter at Ekstra Bladet 13. december 2011 offentliggjorde en lydfil fra en telefonsamtale mellem
TV2-journalist Rasmus Tantholdt og tidligere DR-journalist Nils Giversen, var politiet ellers
begyndt at interessere sig for sagen på ny.
Men nu ligger det altså fast, at telefonsamtalen, hvor Tantholdt delvist erkender, at Jacob Winther
var hans kilde til historien om Forsvarets udsendelse af jægerkorpset til Irak, ikke får sagen til at
rulle videre.
Jacob Winther har under hele forløbet fastholdt, at han ikke lækkede oplysningen.

- O -

Jakob Elleman-Jensen
https://www.dr.dk/nyheder/politik/groenne-organisationer-jakob-ellemann-er-ude-i-et-angreb-paa-naturen

Grønne organisationer: Jakob Ellemann er ude
i et angreb på naturen
Forslag om at skære 25.800 hektar beskyttet natur væk får flere grønne organisationer til at lange
hårdt ud efter den nye miljøminister Jakob Ellemann-Jensen.
- Man er ude i et angreb på naturen, som er fuldstændig uhørt. Det undrer mig, for Jakob Ellemann sagde
jo, da han tiltrådte, at han gerne vil være en grøn minister, siger præsident i Danmarks
Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)
AF Morten Henriksen + Andreas Just
2. JUN 2018

Kritikken regner nu ned over den nye miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V). I et
nyt forslag, som Jakob Ellemann-Jensen (V) har sendt i høring, lægger han nemlig op til, at skære
endnu mere ned på beskyttede naturområder end forgængeren Esben Lunde Larsen (V) havde
planer om.
- Man er ude i et angreb på naturen, som er fuldstændig uhørt. Det undrer mig, for Jakob
Ellemann sagde jo, da han tiltrådte, at han gerne vil være en grøn minister, siger præsident i
Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding.
LÆS OGSÅ:Esben Lunde i kort afskedssalut: Man slås i det her embede

Det var tilbage i efteråret, at daværende miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen
oprindeligt fremlagde et udspil om at skære 28.600 hektar af de 340.000 hektar, som indgår
i EUs Natura 2000-netværk.

Natura 2000-områder er en EU-betegnelse for, at områderne nyder særlig beskyttelse.
Ifølge regeringen er det hovedsageligt landbrugsområder, byområder og veje som bliver pillet ud.
Til gengæld ville Esben Lunde Larsen tilføre 5.000 hektar nye områder som beskyttet natur.
Samlet en reducering på godt 23.000 hektar beskyttet natur.

2.200 hektar ekstra
Men for nylig sendte Jakob Ellemann-Jensen et forslag i høring. Miljøstyrelsen oplyser i en mail
til DR Nyheder, at det forslag vil reducere de beskyttede naturområder under Natura 2000 med
30.800 hektar – altså 2200 hektar udover det Esben Lunde Larsen lagde op til.
Og Jakob Ellemann-Jensen lægger ikke op til at tilføre et større areal udover de 5.000 hektar nye
områder som beskyttet natur, som Esben Lunde Larsen foreslog. Samlet set lægger Jakob
Ellemann-Jensen op til at reducere de beskyttede naturområder under Natura 2000 med
25.800 hektar. Og det harmonerer rigtigt dårligt med, at Jakob Ellemann-Jensen på sin første dag i
jobbet som ny miljø- og fødevareminister forsikrede om, at han først og fremmest ville være
miljøets minister, mener flere grønne organisationer.
- Vi er det land i EU, der har den laveste andel af beskyttet natur, og den bundplacering skal nu
udhules endnu mere. Det er helt forrykt. Naturen har brug for beskyttelse. En masse arter er i
alvorlig tilbagegang, siger Maria Reumert Gjerding.

Tilbageslag for fuglelivet
I Dansk Ornitologisk Forening kalder biolog Knud Flensted det for en ”kæmpe skandale” at Jakob
Ellemann-Jensen lægger op til at skære endnu mere beskyttet natur væk end Esben Lunde
Larsen.
- Det er bestemt et skridt i den helt gale retning. Der er ingen tvivl om, at den udtagning af
beskyttede områder, som der er tale om her, er et massivt tilbageslag for naturen og fuglelivet i
Danmark. Hvis det bliver gennemført, så frygter jeg for en tilbagegang for de arter, som vi ellers er
sat til at beskytte, siger Knud Flensted.
Han konkluderer om ministerskiftet fra Esben Lunde Larsen til Jakob Ellemann-Jensen:
- Vi havde da håbet på, at der kunne komme noget mere fornuft ind i naturbeskyttelsen.
LÆS OGSÅ:Esben Lunde i kort afskedssalut: Man slås i det her embede

Anklage om landbrugsvenlig stil
Hos organisationen Verdens Skove er biolog Stine Tuxen også stærkt kritisk over for Jakob
Ellemann-Jensens forslag.
- Vi er skuffet over at den nye miljøminister fortsætter den nye landbrugsvenlige stil, som hans
forgænger Esben Lunde Larsen kørte, siger Stine Tuxen.
Stine Tuxen er enig i, at der er nogle landbrugsarealer under Natura 2000, som det helt sikkert
giver mening at udtage fra naturbeskyttelsen. Men hun mener, at Jakob Ellemann-Jensen bør
tilføre lige så mange nye naturbeskyttede områder, som han skærer bort.
LÆS OGSÅ:Esben Lunde afviser Vadehavs-kritik: Vi skal ikke rette os efter alle forskere

Jakob Ellemann-Jensen mener dog kritikken er misforstået.
- Da man lavede Natura 2000 i sin tid, kom man til at indlemme nogle områder, som ikke var
beskyttelsesværdig natur. Dem, synes jeg, vi skal hive ud, for vi skal ikke pynte os med lånte fjer.
Jeg vil gerne finde nogle områder, som faktisk er beskyttelsesværdige. Det vil jeg hellere beskytte,
end jeg vil beskytte gylletanke og intensivt dyrket landbrugsjord, siger miljø- og
fødevarerministeren.
Han understreger, at han lytter til krikken, og åben for at bløde op på forslaget.
- Jeg har ikke besluttet mig endnu. Der er nogle ting, der er sendt i høring, og jeg tror ikke at vi
ender med at hive alt det ud, som der er lagt op til – og jeg tror vi ender at putte mere ind, end det,
der er lagt op til, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Vadehavet
Danmarks Naturfredningsforening harcelerer ikke mindst over, at regeringen lægger op til at
ophæve naturbeskyttelsen i et område af Vadehavet.

- Jeg er fuldstændig målløs over, at man vil fjerne beskyttelsen for 2.000 hektar natur i Vadehavet,
som er et international fuglebeskyttelsesområde. Min stærke opfordring til Jacob Ellemann er: Tag
nu det her tilbage på dit bord. Vær nu naturens minister og sørg for at der kommer langt mere
beskyttet natur ind end det, der bliver taget ud. Det samlede areal beskyttet natur må ikke falde,
siger Maria Reumert Gjerding, der mener Jakob Ellemann har svigtet miljøet ”ganske fatalt”, hvis
han ikke skifter holdning.
Dansk Ornitologisk Forening håber, at EU-kommissionen vil sætte en kæp i hjulet
for regeringens forslag.
- Der er ikke andre lande i Europa, som har haft held med at nedbarbere naturbeskyttelsen så
voldsomt som den danske regering nu foreslår i Danmark. Det er et af de bedste og sidste
bolværk mod vores værdifulde natur. Og når man ophæver beskyttelsen af de områder, så betyder
det yderligere tilbagegang for fugle og naturværdier i vores åbne land, siger Knud Flensted.

- O https://www.berlingske.dk/samfund/medie-jakob-ellemann-bakker-op-om-regeringens-aflivning-af-mink

Medie: Jakob Ellemann bakker op om
regeringens aflivning af mink
Mens den borgerlige fløj skyder skarp kritik mod regeringen, kommer
Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, dem til undsætning, skriver
B.T. Ifølge mediet er han forstående og forsonlig over for beslutningen
om at aflive alle danske mink.
Jakob Ellemann-Jensen (V) skriver i en mail til partiets medlemmer i Folketinget, at han bakker op om regeringens
beslutning om at aflive danske mink. »Jeg er med på, at beslutningen udfordres i aviserne (...) men jeg ser ikke, at vi
har andre muligheder,« skriver han.
Mandag d. 09. november 2020, kl. 07.05

DAVID RUE HONORÉ - Journalist

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, har tilsyneladende valgt at støtte den
socialdemokratiske regering i beslutningen om at aflive den danske bestand af mink. En sag, der
ellers vækker vrede og forargelse hos resten af den borgerlige fløj. Det skriver B.T. på baggrund
af en mail, som Ellemann-Jensen skulle have sendt til partiets folketingsmedlemmer.
Ifølge B.T. skriver Jakob Ellemann-Jensen i mailen, at »Venstre også ville prioritere sundheden,
hvis vi stod med regeringsansvaret«, og understreger, at han ikke har grund til at betvivle
regeringens argumenter for at lukke Nordjylland og de facto hele branchen.
»Jeg er med på, at beslutningen udfordres i aviserne af forskellige eksperter, men jeg ser ikke,
at vi har andre muligheder end at stole på sundhedsmyndighedernes vurdering i en situation som
denne. Begynder det største oppositionsparti at så tvivl om vores sundhedsmyndigheder midt i
en krise, risikerer vi at ende et helt forkert sted,« skriver han endvidere ifølge B.T.
Formanden for landbrugspartiet anlægger dermed en langt mere forsonlig linje, end mange
andre politikere på højrefløjen.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, skriver bl.a. på Twitter:
»Regeringen ønsker nu nye vidtgående beføjelser. Kræver hastebehandling tirsdag. Men det er
tiden for Folketinget at sige stop! Tingene skal håndteres anderledes – flere skal involveres i
beslutningerne og familier, der rammes af indgreb, skal behandles ordentligt.«
Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, lufter også sin forargelse og kalder det »det rene
galimatias«:
»Det er simpelthen fuldstændig vanvittigt, at regeringen igangsætter aflivning af samtlige mink
i Danmark, og så først flere dage efter opdager, at den slet ikke har lovhjemmel til det.«
De danske mink skal slås ned, fordi der er fundet en ny muteret variant af coronavirus på flere
minkfarme. Cluster-5 kaldes den, og ifølge sundhedsmyndighederne udgør den en risiko for, at
en eventuel vaccine vil virke dårligere, da virussen kan rejse fra mink til mennesker.
Det er dog siden blevet kritiseret, at der mangler gennemsigtighed, og at det videnskabelige
grundlag for at slå minkene ned, samt fratage minkavlerne deres levebrød, ikke er tilstrækkeligt
velunderbygget.

- O https://www.berlingske.dk/politik/ellemann-faar-baglandets-opbakning-efter-nej-til-hastelov-om-mink

Ellemann får baglandets opbakning efter
nej til hastelov om mink
Venstres formand får hovedbestyrelsens støtte til at kræve en almindelig
lovbehandling af minkaflivning.
Mandag formiddag gik Jakob Ellemann-Jensen så ud med en melding om, at regeringen ikke får støtte fra
Venstre til den hastelov, som skal give regeringen lovhjemmel til at aflive alle landets mink.

Mandag d. 09. november 2020, kl. 15.25

Venstres hovedbestyrelse har givet partiets formand, Jakob Ellemann-Jensen, opbakning til linjen
i minksagen. Det oplyser et medlem af hovedbestyrelsen til Ritzau.
Jakob Ellemann-Jensen gik mandag ud i flere medier for at fastslå, at regeringen ikke kan få støtte
fra Venstre til en hastebehandling af lovgivningen i minksagen.
På hovedbestyrelsesmødet er der støtte til, at Venstre skal kræve, at aflivning af mink skal ske på et
ordentligt grundlag, som ikke er blevet hastet igennem Folketinget.
Dermed ser Venstres formand ud til at få ro i baglandet efter et internt opgør om partiets linje i
spørgsmålet om aflivning af mink.
Sagen tog for alvor fart søndag aften. Her sendte Jakob Ellemann-Jensen ifølge B.T. en mail til
partiets folketingsmedlemmer.

I mailen lægger Jakob Ellemann-Jensen op til, at Venstre måtte støtte regeringens beslutning om
at aflive minkene:
»Jeg er med på, at beslutningen udfordres i aviserne af forskellige eksperter, men jeg ser ikke, at vi
har andre muligheder end at stole på sundhedsmyndighedernes vurdering i en situation som
denne.«
»Begynder det største oppositionsparti at så tvivl om vores sundhedsmyndigheder midt i en krise,
risikerer vi at ende et helt forkert sted,« skriver han ifølge B.T.
Ifølge flere medier er meldingen fra V-formanden dog blevet mødt med intern kritik.
Mandag formiddag gik Jakob Ellemann-Jensen så ud med en melding om, at regeringen ikke får
støtte fra Venstre til den hastelov, som skal give regeringen lovhjemmel til at aflive alle landets
mink.
»Der er for mange uklarheder fra regeringens side. Dels har man givet en ulovlig instruks, dels har
man ikke klarhed over, hvordan man erstatter minkavlernes tab, og dels er der rejst massiv tvivl
om regeringens beslutning.«
»Derfor kommer vi ikke til at støtte en hastebehandling her og nu,« sagde Ellemann.
/ritzau/

- O https://piopio.dk/ellemann-vender-paa-en-tallerken-i-mink-krisen

Ellemann vender på en tallerken i mink-krisen
Mink-krise i Venstre: Fredag var der ingen vej uden om nedslagtning af mink nu er Ellemann på hastig retræte efter kritik fra folketingsgruppen og baglandet
Jan Kjærgaard
9. november 2020 - 13:25
Venstre og Venstres formand Jacob Ellemann-Jensen vender nu fuldstændig på en
tallerken i spørgsmålet om nedslagtning af samtlige mink i Danmark.
Fredag skrev Jacob Ellemann i et nyhedsbrev til samtlige medlemmer af Venstre, at der
ikke er nogen “vej uden om aflivningen af de danske mink i den nuværende situation”.
Ellemann føjede til, at minkavlerne bør have “fuld erstatning, når de udsættes for en de
facto ekspropriation”.
I et nyt nyhedsbrev sendt ud til Venstres medlemmer mandag kl. 10.17 er tonen pludselig
en helt anden.

Meldingen “ingen vej uden om” er forduftet

Meldingen “ingen vej uden om” er forduftet. Nu hedder det i stedet, at række forskere hen
over weekenden har sat spørgsmål ved nødvendigheden af beslutningen om at aflive
samtlige mink.
V-formandens hastige retræte skyldes ifølge flere medier udbredt utilfredshed i både
folketingsgruppen og Venstres bagland med Ellemanns "eftergivende" linje.
Her til formiddag hedder det således i et nyt brev til samtlige medlemmer af Venstre fra
Venstres formand Jacob Ellemann-Jensen:

Dertil kommer de mange spørgsmål, som over weekenden er rejst af
en række forskere om nødvendigheden af regeringens beslutning
“Dertil kommer de mange spørgsmål, som over weekenden er rejst af en række forskere
om nødvendigheden af regeringens beslutning. Her og nu bør der ikke være forskere eller
sagkyndige, som står uden svar på deres spørgsmål til regeringens fremgangsmåde. Især
ikke i en sag, hvor det er familiers livsværk og et velfungerende erhverv, som regeringen vil
rive væk.”
I mandagens brev understreger Jacob Ellemann fortsat, at minkavlerne må have fuld
erstatning:
“Først og fremmest vil Venstre stå fast på, at de familier som i generationer har ernæret sig
ved minkavl, skal have erstatning for, at staten nu kræver deres livsværk lukket. Der er tale
om ekspropriation, og derfor skal der ikke på nogen måde rystes på hånden eller tales om
”kompensation”, sådan som regeringen har gjort. Der skal tales fuld erstatning.”

Nej til hastebehandling
Samlet set lyder meldingen nu fra Venstre, at man ikke kan gå med til at hastebehandle
den lov, der skal til for at kunne gennemføre nedslagtningen af de op mod 17 millioner
mink:

Samlet set kan Venstre ikke bakke op om
hastelovgivning
“Samlet set kan Venstre ikke bakke op om hastelovgivning. Hverken erstatning til
minkavlerne eller den tvivl, som er opstået om nødvendigheden af den her vidtrækkende
beslutning, er håndteret. Det er regeringens opgave, og den opgave skal løses som en del
af lovbehandlingen i Folketinget,” hedder det i brevet til Venstres medlemmer, der
fortsætter:
“Venstre sætter folkesundheden først, og vi er klar til at gøre det nødvendige for, at
Danmark ikke skal blive centrum for en ny smitte. Men regeringen skylder danskerne – og i
særdeleshed de mange danskere i minkerhvervet – svar på den kritik, som er rejst af
denne vidtrækkende beslutning om at lukke et erhverv i Danmark. Og de svar vil Venstre
forfølge via en ordentlig behandling i Folketinget af den lovgivning, som regeringen foreslår
– ganske som det hører sig til i et demokrati.”

Ellemann i store vanskeligheder
Søndag aften udsendte Ellemann - ifølge Ekstra Bladet - en mail til folketingsgruppen og
Venstres bagland.

➜ Læs også:Ellemann: “Arne-pensionen er målrettet en
socialdemokratisk vælgergruppe”

Her gentog Ellemann melodien fra fredag: At der i situationen ikke er andet at gøre end at
aflive samtlige mink:

Begynder det største oppositionsparti at så tvivl om vores
sundhedsmyndigheder midt i en krise, risikerer vi at ende et helt
forkert sted
“Jeg er med på, at beslutningen udfordres i aviserne af forskellige eksperter, men jeg ser
ikke, at vi har andre muligheder end at stole på sundhedsmyndighedernes vurdering i en
situation som denne. Begynder det største oppositionsparti at så tvivl om vores
sundhedsmyndigheder midt i en krise, risikerer vi at ende et helt forkert sted,' lyder bl.a. fra
Ellemann i mailen.
Ellemann-melodien har i følge flere medier skabt stor ballade internt i Venstre - både i
folketingsgruppen og i Venstres bagland. Af samme grund er Ellemann nu på hastig
retræte.
Peter Gæmelke, medlem af Venstres forretningsudvalg og tidligere formand for Landbrug
og Fødevarer bekræfter - højst usædvanligt - over for TV2, at V-formandens ageren i minksagen førte til et regulært oprør:
"Jeg kan bekræfte, at der har været oprør i partiet, og derfor har jeg også med glæde
noteret mig, at man til formiddag har slået fast, at man ikke vil være med til at haste det
her indgreb igennem," siger han til TV 2.

Her deltager bestyrelsesformanden hos pelsgiganten Kopenhagen
Fur, Tage Pedersen, højst usædvanligt i det ellers interne
gruppemøde
Venstre havde kl. 11 ekstraordinært gruppemøde. Her deltog bestyrelsesformanden hos
pelsgiganten Kopenhagen Fur, Tage Pedersen, højst usædvanligt i det ellers interne
gruppemøde.
Det skriver Ekstra Bladet. Netavisen Pio har bedt Kopenhagen Fur af- eller bekræfte
oplysningen, men Kopenhagen Fur er ikke vendt tilbage.
Mandag eftermiddag har Venstre indkaldt til ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde.
Regeringens satser på, at forhandle med Folketingets partier om kompensationen til
minkfarmerne og den nødvendige hastelovgivning om aflivningen kl. 15.30 mandag.
Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen, ønsker pt. ikke at kommentere
sagen.
S-regeringen meddeler mandag ved 15-tiden, at den - henset til at der ikke er det
nødvendige flertal for en hastebehandling af lovforslaget om aflivning af samtlige mink alligevel ikke fremsætter lovforslaget som en hastelov.
Det kræver 3/4-flertal at få love vedtaget som hastelove i Folketinget. Da en samlet blå
blok har afvist at stemme for en hastebehandling af loven, så er der ikke det nødvendige
3/4-flertal for haste-proceduren.

➜ Læs også:Jakob Ellemann løber fra corona-ansvar på et falsk
grundlag
SF og EL: Venstre tager folkesundheden som gidsel
Både SF og Enhedslisten er rystede over, at Venstre nu blokerer for hastelovgivning:

Jeg er ærlig talt rystet over Venstres ageren
under hele der her forløb
”Jeg er ærlig talt rystet over Venstres ageren under hele der her forløb, og at de nu
blokerer for hastlovgivning er under al kritik. Også selvom regeringens håndtering ikke har
været perfekt," siger SF's fødevareordfører Carl Valentin til Netavisen Pio og fortsætter:
"Myndighedsanbefalingerne er fuldstændig klare, og hver dag, man trækker
minkaflivningerne ud, er endnu en dag hvor vi gambler med verdensbefolkningens
sundhed og virkningen af fremtidige vacciner. Der er ingen tid at spilde,” understreger Carl
Valentin.
Enhedslisten kritiserer også i skarpe vendinger Venstres ageren:

Det er direkte uansvarligt, at Venstre vælger at spænde ben for
sygdomsbekæmpelsen i stedet for at sikre folkesundheden
"Venstre tager simpelthen folkesundheden som gidsel i deres politiske spil med
regeringen. Jeg bor selv i Nordjylland, hvor vi står med en akut og alvorlig trussel lige nu.
Der skal handles resolut, så vi får smitten fra en potentielt vaccineresistent coronavirus
under kontrol. Det er direkte uansvarligt, at Venstre vælger at spænde ben for
sygdomsbekæmpelsen i stedet for at sikre folkesundheden," siger Enhedslistens
sundhedsordfører, Peder Hvelplund.
Han mener, at Venstre ikke har forstået situationens alvor:
"Vi står med et potentielt nyt Wuhan. Det er meldingen fra Statens Serum Institut. I værste
fald kan Nordjylland blive arnestedet for en ny vaccineresistent virus, som kan sprede sig
globalt. Derfor skal vi handle så hurtigt og sikkert som muligt. Det er som om Venstre slet
ikke har forstået alvoren af situationen. Vi ved at virussen spredes meget hurtigt, og den
venter ikke på politiske processer og magtkampe. Det er tid til handling," understreger
Hvelplund.
Han kalder det "utjekket", at regeringen kommer halsende med en hastelovgivning. Men er
samtidig vred på Venstre over, at partiet spænder benfor indsatsen mod corona:

det kan have helt uoverskuelige konsekvenser, hvis Venstre forhaler
processen endnu mere
"Jeg bliver ærligt talt vred, når jeg ser, at Venstre vil spænde ben for indsatsen mod corona
i Nordjylland. Indsatsen kommer i forvejen for sent, og det kan have helt uoverskuelige
konsekvenser, hvis Venstre forhaler processen endnu mere. Lige nu lever nordjyder under
en række restriktioner for at opdæmme smitten, og så skal virussen ikke samtidigt kunne
sprede sig hos mink," mener Hvelplund.
Opdateret med udtalelser fra SF's Carl Valentin - opdateret med udtalelser af medlem af
Venstres Forretningsudvalg, Peter Gæmelke

Jan Kjærgaard
Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.
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Jakob Ellemann løber fra corona-ansvar på
et falsk grundlag
Venstre var tilbage i marts orienteret om Sundhedsstyrelsen
uenighed med regeringen. Det ville man vide i V, hvis man gad
læse svarene på sine egne spørgsmål.
Niels Jespersen 9. februar 2021 - 9:55
“Ottende gang er lykkens gang” synes at havde været analysen i Venstre, for selv om
vælgerne endnu har til gode at belønne partiets fokus på proces under corona-krisen, så
bruger Venstre Grønnegaard-udredningen om corona-forløbet til endnu engang at løbe
stormløb mod statsministerens nedlukning af Danmark tilbage i marts.
Anledningen er atter uenigheden mellem statsministeriet og Sundhedsstyrelsen, hvor
direktør Søren Brostrøm var uendeligt langsom til at tage truslen fra corona-smitten
alvorlig.
Her er der tale om en uenighed, som har været velkendt siden marts, men som nu er
dokumenteret af Grønnegaard-udredningen.

Ville ikke have stemt for epidemilov

Ifølge Jakob Ellemann-Jensen beviser udredningen, “at vi blev spist af med halve
sandheder fra statsministeren", og han konkluderer, at "Folketinget skulle ikke have
hastebehandlet en ny epidemilov og vist regeringen den udstrakte tillid, som vi gjorde".
Problemet er bare, at det ikke passer. Man kan godt, som flere journalister har
gjort, kritisere statsministerens formulering på pressemødet den 11. marts, hvor hun
sagde, at myndighederne havde anbefalet nedlukningen, men Folketinget - herunder
Venstre - kan ikke påstå ikke at være blevet forholdt sandheden.

Anledningen er atter uenigheden mellem statsministeriet og
Sundhedsstyrelsen, hvor direktør Søren Brostrøm var uendeligt
langsom til at tage truslen fra corona-smitten alvorlig.
Det ved vi nemlig takket være svaret på et spørgsmål, som Folketinget fik udleveret 12.
marts, inden der skulle stemmes om den udvidelse af epidemiloven, som samtidig
fungerede som “nedlukningslov”.

Hvem kan vi takke? Venstre
Og hvem kan vi takke for at havde stillet spørgsmålet? Ingen ringere end de tre
Venstrefolk Ellen Trane Nørby, Martin Geertsen og Jane Heitmann.
De spurgte ind til Sundhedsstyrelsens vurdering og fik som svar, at Sundhedsstyrelsen
“finder umiddelbart, at det aktuelle CoViD-19 udbrud ikke kan begrunde sådanne
væsentlige ændringer i epidemiloven".

➜ Læs også:Husker oppositionen også at bekæmpe corona-smitten?

Ifølge Henrik Dahl (LA) blev medlemmerne af Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
også på anden måde informeret om, at Sundhedstyrelsen og S-regeringen ikke var enige
om nedlukningens omfang:
"Under udvalgsbehandlingen den 12. marts blev der også holdt to lukkede samråd. Her
gjorde Sundhedsministeren absolut ikke nogen hemmelighed ud af, at han var yderst
lydhør over for ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) og navnlig
det forum af europæiske sundhedsministre, der samledes under ECDC’s auspicier."

Venstre var orienteret
Venstre var altså orienteret. Så hvorfor vælger man så at bruge Grønnegaard-udredningen
til at angribe statsministeren for ikke at orientere Folketinget? En nærliggende forklaring
må være, at man i oppositionen interesserer sig mest for corona-smitten, når den kan
bruges til at drille regeringen og score billige politiske point.
Det billede har desværre været kendetegnende for Venstres tilgang til bekæmpelse af
corona-smitten.
Selv om der har været ansatser til det modsatte, så er man hver gang endt i den
skinbarlige opportunisme, hvor man har løbet fra ansvaret for bekæmpelse af coronasmitten, mens man har lovet vælgerne genåbninger, selv om det havde været
sundhedsfagligt uansvarligt.

Masser at kritisere regeringen for - hvorfor vælger Venstre det forkerte?
Der er masser af punkter, som oppositionen kunne og burde kritisere regeringen for. Efter
“den spildte sommer”, hvor myndighederne atter sov i timen, kom vi alt for dårligt ind i
corona-smittens anden bølge.

➜ Læs også:Minkavlerformandens minkbesætninger ramt af corona
Det har kostet hundredvis af liv. Vi var i december snublende tæt på en overbelastning af
sundhedsvæsnet.
Men hvad var det, Venstre mente dengang i efteråret, da corona-smitten eksploderede?
Jeg deltog i DR Debatten i slutningen af oktober, hvor jeg kritiserede sundhedsministeren
for ikke at have styr på smittesporingen. Over for mig stod oppositionens leder Jakob
Ellemann, der var blevet sendt i byen af sine rådgivere med et krav om flere tilskuere til
fodboldkampe.

Forståeligt hvis man i V helst ikke vil læse meningsmålinger
Tænk, hvis vi havde fulgt Sundhedsstyrelsen ukritisk i marts. Danmark havde
sandsynligvis gennemgået et forløb, der lignede Sveriges. Tænk, hvis man havde lyttet til
oppositionens leder i oktober og åbnet op for store sportsbegivenheder. Vi var endt som
Belgien, Irland eller Tjekkiet. Lande, der trods en blid første bølge, blev lagt ned i anden
omgang.

Der er masser af punkter, som oppositionen kunne og burde kritisere
regeringen for. Efter “den spildte sommer”, hvor myndighederne
atter sov i timen, kom vi alt for dårligt ind i corona-smittens anden
bølge.
Ifølge en spritny meningsmåling bakker syv ud af ti danskere op om nedlukningen. Det er
glædeligt, for det viser, hvor få kunder der er til Venstres udsalg af corona-ansvarlighed.
Derfor kan det også undre, at man bliver ved med at fedte rundt i proces og papir i stedet
for at tage corona-smitten alvorligt.

Det kan selvfølgelig skyldes, at man i Venstre ikke læser meningsmålinger, hvilket man
egentligt godt kan forstå.

Niels Jespersen
Niels Jespersen er chefredaktør på Netavisen Pio
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Husker oppositionen også at
bekæmpe corona-smitten?
Oppositionen er i sin gode ret til at bekæmpe regeringen. Hvis
bare den var halvt så optaget af at bekæmpe Corona-smitten.
Niels Jespersen 17. november 2020 - 16:33
De seneste uger har mildest talt ikke været en køn omgang på Christiansborg. Først den
paniske, men desværre også nødvendige beslutning om, at slå op mod 17 millioner mink
ned og ødelægge et helt erhverv. Det var en tragedie i sig selv.
Dernæst farcen om en regering, der ikke havde styr på sit lovgrundlag, før den påbegyndte
nedslagtningen. Noget oppositionen ikke har været sene til at udnytte til at male et billede
af en regering, der fører Danmark mod diktaturets rand.

skærer man igennem de værste sølvpapirhatte og ungdomspolitikere,
må forventningen være, at der ikke er nogen, der bevidst er gået
efter at bryde grundloven
Men som Avisen Danmarks politiske kommentator Thomas Funding skriver:
"Konspirationerne er mange i minksagen, men skærer man igennem de værste
sølvpapirhatte og ungdomspolitikere, må forventningen være, at der ikke er nogen, der
bevidst er gået efter at bryde grundloven."
Alligevel fulgte hundeslagsmålet om at få lovgrundlaget på plads. Noget der først lykkedes
mandag aften uden borgerlig deltagelse.

Partiegoisme over folkesundheden
Oppositionen har efter måneders ørkenvandring i coronapandemien endelig fundet sig en
angrebsflanke, der for alvor gør ondt på regeringen. En åbning de blå partier har sat sig for
at udnytte optimalt. Ved at blokere for vedtagelsen af en hastelov, der lovliggør påbuddet
om aflivning af minkene, har Venstre valgt at sætte partiegoistiske hensyn over
folkesundheden.

har Venstre valgt at sætte partiegoistiske
hensyn over folkesundheden
Samtidig sætter regeringen de myndighedspersoner fra dyrlæger over soldater, der skal
forestå den ubehagelige, men nødvendige nedslagtning, i en umulig situation. Det er ikke
Mette Frederiksen der skal banke på staldporten og forklare sin sag over for de rasende
minkavlere.
Det er heller ikke socialdemokraterne som højrefløjen er i færd med at give en
dummebøde, men derimod alle danske skatteydere.
Som Politikens politiske kommentator Kristian Madsen skriver:
“Minkavlerne blev ved skæbnens tilfælde tabere i en global virus, der viste sig at være
særlig glad for netop deres dyr. Men ved skæbnens tilfælde bliver de også vinderne i det
store kompensationslotteri, fordi sagen er blevet højspændt politik, hvor oppositionen kan
vride regeringen.”

Det er heller ikke socialdemokraterne som højrefløjen er i færd med
at give en dummebøde
Faren ved at politisere corona-indsatsen
Jeg har tidligere advaret om faren ved at politisere corona-indsatsen. Det er sket i USA,
hvor det er blevet identitetsbærende for højrefløjen, at mistro myndighedernes coronaadvarsler og modsætte sig restriktioner.

➜ Læs også:Nyt studie slår fast: Mink-mutation kunne påvirke
vaccine-effekt
Effekten er et klart fald i effekten af smittebekæmpelsen.
Det burde være et fælles ønske at undgå de tilstande herhjemme.
Alligevel vælger medier og politikere, der burde udvise ansvar, kynisk at fremstille den
nødvendige nedslagtning af mink som udtryk for regeringens magtfuldkommenhed. Det
skal nok give stemmer i de berørte områder, men på sigt er det en farlig strategi.
For sandheden er, at en borgerlig regering ikke havde siddet advarslerne om risikoen for
en yderligere mutation af corona-virussen overhørig. Der er trods alt tale om ansvarlige
politikere. Myndighederne, der ellers flere gange har undervurderet corona-faren, er
utvetydige i deres anbefaling: Slå minkene ned.

Her og nu gælder det om at have øje på bolden
Jakob Ellemann Jensen (V) skrev da også forbilledligt klart i sit brev til Venstres bagland:
"Her og nu gælder det om at have øje på bolden: Danskernes sundhed, erstatning til
minkerhvervet og åbenhed og klar kommunikation, så vi holder vores eksportmuligheder
åbne."

➜ Læs også:Opbakning til borgerforslag om rigsret skaber uenighed i
Venstre

Det var før partiets magtfulde landbrugslobby fik deres pelsede fingre i den storby-smarte
Venstre-høvding. Ellemann vendte resolut på en tallerken og har siden fermt forstået at
sætte maksimalt fokus på regeringens selvskabte problemer.

Højt op i principtræet
Hvis en minister bevidst har begået lovbrud eller opført sig groft uagtsomt, så bør
støttepartierne naturligvis sætte vedkommende stolen for døren.
Det skal ikke være som under borgerlige regeringer, hvor ministre kunne slippe afsted med
hvad som helst, så længe de havde 90 mandater bag sig.
Lige nu er man i de borgerlige partier og medier i færd med at kravle meget højt op i
principtræet. Regeringen må gå af, skriver Berlingske i en leder. Det er den eneste måde
at sone forbrydelsen på.
Her er der tale om samme avis, som i 2017 i en leder skrev “Tak til Støjberg” og som
tilbage i 2009 havde fuld forståelse for, at daværende finansminister Kristian Jensen (V)
ved et uheld begik grundlovsbrud.

Det skal ikke være som under borgerlige
regeringer, hvor ministre kunne slippe afsted
med hvad som helst
Så mon ikke det handler mere om regeringens politiske farve end forbrydelsen?
Der er tale om en noget forloren nidkærhed der lægges i omsorgen for retsstaten.
Der er måske ikke overraskende. Det er oppositionens opgave at bekæmpe regeringen.
Hvad der til gengæld er overraskende og nedslående, er den manglende nidkærhed, når
det kommer til bekæmpelse af corona-smitten.

Niels Jespersen
Niels Jespersen er chefredaktør på Netavisen Pio.
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Opbakning til borgerforslag om rigsret skaber
uenighed i Venstre
Venstre-medlemmer undrer sig over partiets støtte til borgerforslag om at
stille statsministeren for en rigsret i mink-sagen.
David Troels Garby-Holm
27. april 2021 - 12:29

Det skabte en del furore, da Venstre i sidste uge stemte for et borgerforslag
med overskriften "Mette Frederiksen for en rigsretssag Nu".
Borgerforslaget lyder i sin fulde længde:
"Mette Frederiksen skal redegøre for den manglende hjemmel til aflive sunde og raske
mink inc avlsdyr. Pga der er mange misvisende forhold der er foregået, mht. til forsvaret,
politi og beredskabsstyrelsen, samt vognmænd og minkavlere."
Venstre støttede, sammen med de øvrige partier i blå blok, forslaget, der har fået
opbakning fra mere end 60.000 danskere.
Gruppeformand Karsten Lauritzen begrundede partiets støtte med at forslaget alligevel
ikke var juridisk bindende, men sendte et signal om at Venstre altså ikke var enige med
håndteringen af mink-sagen.

“Hvor er det sølle”
Det fik hård kritik fra Socialdemokratiet.
"Så ramte Venstre og Jakob Ellemann et imponerende dybt lavpunkt. Hvor er det sølle. En
fuldstændig useriøs omgang med rigsretten som institution. Uden noget at have det i og
før den granskningskommission, der er sat i værk, stemmer man rask væk for dette
makværk," skrev Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen på Twitter.
Kritik fra Socialdemokratiet kunne Venstre nok overleve, men også en række politiske
kommentatorer udviste megen lidt forståelse for partiets opbakning til det kortfattede
borgerforslag.

➜ Læs også:Husker oppositionen også at bekæmpe corona-smitten?

En fuldstændig useriøs omgang med rigsretten
som institution.
"Har blå blok fået kollektiv coronakuller - eller hvad sker der? Det er ikke fordi, at Minksagen ikke er alvorlig. Det er den. Det kan sagtens være, at den kan bære en rigsret. Men
blå blok behandler sagen useriøst," skrev eksempelvis Ekstra Bladets politiske
kommentator, ja tidligere folketingsmedlem fra Liberal Alliance, Joachim B. Olsen.

Kæmper med balancen
Nu fortæller flere af Venstres folketingsmedlemmer, anonymt til Berlingske, at de ikke
støttede beslutningen om at støtte borgerforslaget. Og at gruppeformand Karsten
Lauritzen, der på talerstolen leverede budskabet om Venstres støtte, heller ikke gjorde det.
"Blandt dem (der undrer sig over beslutningen, red.) er både folk, der af forskellige grunde
ikke var til stede på gruppemødet, og andre, der erklærer, at de var uopmærksomme
under drøftelsen af punktet, som altså end ikke blev behandlet særlig grundigt," skriver
Berlingske og fortsætter:

➜ Læs også:Uffe Ellemann indlagt
"Blandt de mest kritiske lyder det, at det er et billede på et parti, som kæmper med
balancen mellem på den ene side – og trods dårlige meningsmålinger – at agere som det
store, statsministerkandiderende parti og på den anden side at være i offensiven over for
regeringen."

Forsvarer partiets beslutning med næb og klør
Karsten Lauritzen vil ikke be- eller afkræfte hvad der foregik på gruppemødet, og han
opfordrer også partifællerne til at holde debatten internt.
"Men jeg kan sige helt generelt, at i de fleste sager, der drøftes i en gruppe med mange
medlemmer, er der også mange holdninger. Det er meget godt, og jeg forsvarer med næb
og kløer, hvad gruppen når frem til," siger han til Berlingske.
Borgerforslaget om en rigsret blev ikke stemt igennem, og Venstre og de øvrige partier må
nu vente på granskningskommissionens undersøgelse, før de igen får muligheden for at
stemme for en rigsret.
Granskningskommissionen har i første omgang fået 12 måneder til at undersøge sagen.

David Troels Garby-Holm
David Troels Garby-Holm er redaktionssekretær, debat-redaktør og souschef på
Netavisen Pio.

- O https://piopio.dk/venstres-formand-i-kovending-ikke-et-ord-om-mink

Venstres formand i kovending: Ikke et ord om
mink
Jakob Ellemann-Jensens eks-spindoktor: En Venstre-ledet regering
ville også have aflivet samtlige mink
Foto: Folketinget/Steen BrogaardJacob Ellemann-Jensen, Venstres formand
Jan Kjærgaard
3. december 2020 - 14:50
Venstre har hen over natten i al ubemærkethed ændret sin retorik markant.
I ugevis har Venstre og Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, ved enhver tænkelig
lejlighed hamret løs mod regeringen i sagen om aflivning af samtlige mink i Danmark.
Regeringen har smadret “et helt erhverv”. Og uden lovhjemmel. Regeringen har begået
“grundlovsbrud”. Al kommunikation fra Venstre siden mandag den 9. november har
udelukkende handlet om dét. Og kun dét.

Pludselig er det ledende oppositionsparti slået
ind på en ny stil i en del af sin kommunikation

Men onsdag vendte Venstre på en tallerken. Pludselig ville partiet igen godt indgå i
coronaforlig med regeringen. Pludselig er det ledende oppositionsparti slået ind på en ny
stil i en del af sin kommunikation. Mest tydeligt dokumenteret i Venstres nyhedsbrev sendt
ud til partiets medlemmer og særligt interesserede sent onsdag aften.
Her nævner Venstre, at regeringen og en række partier onsdag har indgået en aftale, “der
skal være med til at holde hånden under Danmark i den nuværende coronakrise”.
Her henviser Venstre til aftalen mellem regeringen, dets støttepartier De Radikale, SF og
Enhedslisten, samt Venstre og De Konservative om frigivelse af de sidste to ugers
indefrosne feriemidler.

Vi holder hånden under Danmark
I nyhedsbrevet til Venstres medlemmer og andre særligt interesserede skriver Ellemann
under overskriften “Resultat i dag: Vi holder hånden under Danmark”, at Venstre gerne
havde set, at aftalen, der med forskellige initiativer skal sparke yderligere gang i dansk
økonomi, også havde indeholdt en forbedret boligjob-ordning, men ellers er Venstre meget
tilfredse med aftalen:
“Venstre fik dog presset igennem, at også de to sidste ferieuger skal udbetales. Sammen
med de andre blå partier har vi i lang tid kæmpet indædt for dette. Det er nemlig
danskerne selv, der skal bestemme, hvad de opsparede midler skal bruges til, og det gør
de bedst, når de selv kan råde over pengene. Vi så her i efteråret, hvordan udbetalingen af
de første tre ugers feriepenge satte gang i forbruget og øgede beskæftigelsen, og det er
forventeligt, at samme mønster vil gentage sig, når de sidste to uger kommer til udbetaling
engang i foråret,” skriver Ellemann.

Mink nævnt nul gange i V-nyhedsbrev
Venstres formand fortsætter i sit nyhedsbrev med at rose aftalen for også at tilgodese
eksportområdet:
“På eksportområdet vil de 1,7 mia. kr. fordelt over de kommende tre år kunne være med til
at imødekomme konkrete ønsker fra eksporterhvervene og understøtte virksomhederne
under coronakrisen. Det er helt essentielt, at vi holder gang i eksporten, da det i høj grad
er med til at holde hjulene i gang herhjemme.”
Ellemann nævner derefter i sit nyhedsbrev, at der er “lys for enden af tunnelen med udsigt
til vaccinernes komme“:

Vi skal passe på Danmark og på hinanden.
Dagens aftale er et godt skridt på denne vej
➜ Læs også:Venstre slår sig på mink
“Heldigvis begynder vi at kunne skimte et lys for enden af tunnelen med udsigt til
vaccinernes komme. Indtil det sker, skal vi holde epidemien nede gennem omfattende test
og restriktioner, hvor det er nødvendigt. Og så skal vi holde hånden under økonomien, så
flest mulige virksomheder og arbejdspladser kommer ud på den anden side. Vi skal passe
på Danmark og på hinanden. Dagens aftale er et godt skridt på denne vej,” skriver
Ellemann.

Venstre og Jakob Ellemann-Jensen nævner i sit nyhedsbrev dermed ikke et ord om mink i
V-nyhedsbrevet. Og Venstre er nu pludselig synligt stolte af at have indgået et coronaforlig med regeringen.

Irriteret Ellemann på stengangen
Ved præsentationen af aftalen på stengangen i Finansministeriet onsdag eftermiddag
lagde Ellemann også ud med udelukkende at tale om selve aftalen om frigivelse af de
resterende feriemidler.
Kun et spørgsmål fra en journalist tvang en tydeligvis irriteret Ellemann til at slå fast for
rullende tv-kameraer, at Venstre skam stadigvæk mente, at regeringens håndtering af
mink-sagen på alle måder var håbløs.
Hvorfor Venstre pludselig laver en turnaround ved at tale om alt andet end mink i en del af
sin kommunikation, kan man kun gisne om.
Kommentator på Politiken, Kristian Madsen, har et bud.
På Twitter skriver han, at Venstres aggressive linje over for regeringen ikke har givet bonus
til Venstre i meningsmålingerne. Snarere tværtimod.

Nå, for pokker, der var ingen appetit på et bondeoprør med
udgangspunkt i Bæredygtigt Landbrug hos vælgerne
“Nå, for pokker, der var ingen appetit på et bondeoprør med udgangspunkt i Bæredygtigt
Landbrug hos vælgerne,“ skriver Kristian Madsen mandag i en kommentar til ugens
Voxmeter-måling, der kun giver Venstre 19,7 procent af stemmerne, hvis der var valg i
dag.
Med Bæredygtigt Landbrug henviser Kristian Madsen til organisationen af samme navn,
som er en protestbevægelse, der mener at brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer
skal køre en langt mere aggressiv linje i forsvaret af landbrugets interesser.
19,7 procent til Venstre er et fald i forhold til ugen før, hvor Venstre heller ikke scorede
prangende, men dog vandt en tilslutning blandt vælgerne på 20,3 procent af stemmerne.
Til sammenligning fik Venstre ved Folketingsvalget 23,4 procent af vælgerne.

➜ Læs også: Hummelgaard: Venstre anvender trumpistiske metoder
Med mandagens Voxmeter-måling står Venstre til kun 36 mandater - mod partiets
nuværende 43 mandater.

Med mandagens Voxmeter-måling står Venstre til kun 36 mandater mod partiets nuværende 43 mandater
Omvendt kunne Socialdemokratiet mandag notere sig en en fremgang i forhold til ugen før
på en procent - fra 29,2 procent til nu 30,2 procent.
Dermed er Socialdemokratiet tilbage på niveauet fra marts, hvor Socialdemokratiet vandt
ekstra tilslutning for sin håndtering af coronakrisen og nedlukningen af Danmark.
Målt i forhold til valgresultatet ved valgresultatet i juni sidste år er de 30,2 procent en
fremgang på 4,3 procent.
Hvis der var valg nu står Socialdemokratiet, ifølge Voxmeter, til 55 mandater. Mod 48 ved
valget sidste år.

Tidl. V-spindoktor: Venstre ville have gjort det samme
I Deadline på DR2 fik seerne tirsdag aften endnu et indblik i, hvad der kan ligge bag, at
Venstre ændrer i sin retorik og for - i al fald for en stund - at forlade den meget aggressive
mink-retorik til fordel for i sin kommunikation at lægge vægt på, at Venstre indgår i et
økonomisk corona-forlig med regeringen.
I en debat mellem politisk kommentator Anne Sofie Allarp, chefredaktør på Altinget, Jacob
Nielsen og politisk kommentator ved Kristeligt Dagblad og Kontrast, Jesper Kraft,
fremhævede sidstnævnte, at hvis Venstre havde haft regeringsmagten havde også denne
regering sørget for at få samtlige mink i Danmark aflivet:

Og fra det øjeblik er de minkfarme dødsdømt
“(...) Fordi det er jo et spørgsmål om, at der kommer en risikovurdering fra Statens Serum
Institut, der siger, at fortsat minkavl udgør en betydelig risiko for folkesundheden. Og fra
det øjeblik er de minkfarme dødsdømt. Og det ville de være uanset om det var
Socialdemokratiet, der sidder der, eller om det er en Venstre-regering, der sad
der.” (Jesper Kraft-udtalelsen falder i DR 2's Deadline tirsdag aften 27 minutter og 48
sekunder inde i indslaget)
Jesper Kraft var indtil sidst i juni særlig rådgiver for Venstres formand, Jakob EllemannJensen.
Sagt på en anden måde: Når Venstre med stor kraft og harmdirrende angriber Sregeringen for at have “ødelagt et helt erhverv” - ja, så ville Venstre, hvis de havde haft
regeringsmagten - ifølge V-formandens nærmeste rådgiver indtil i sommer - have gjort
nøjagtig det samme: Nemlig sørget for at samtlige mink i Danmark blev aflivet. Af hensyn
til folkesundheden.
Jan Kjærgaard
Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio
- O -

Rasmus Jarlov
https://policywatch.dk/nyheder/christiansborg/article11061679.ece

Jarlov beskyldes for at vildlede om
virksomheders revisionspligt
Erhvervsministeriet med Rasmus Jarlov (K) i spidsen konkluderede fredag på baggrund af en
rapport fra Erhvervsstyrelsen, at øget revisionspligt for virksomheder ikke vil have "signifikant"
effekt. Men flere organisationer, der har fulgt med i rapportens fødsel, mener ikke, at
Erhvervsministeriets konklusion holder vand. Opdateret.
AF PETER SØNDERGAARD OG STEFFEN MOSES Offentliggjort: 10.12.18 kl. 21:06

Opdateret 06.39 med reaktion fra ministeren på Twitter.
Det var en noget overrasket Tom Vile Jensen, erhvervspolitisk chef i FSR - Danske Revisorer, der
fredag eftermiddag kunne se en pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet lande i sin mailboks.

- O -

https://piopio.dk/mink-kommentator-stribevis-af-direkte-usandheder-paa-tv

Mink-kommentator: Stribevis af direkte
usandheder på TV
Kommentator med fortid som konservativ pressechef i struben på
De Konservatives Rasmus Jarlov
Jan Kjærgaard
29. november 2021 - 17:13
Mink-kommentator Frank Korsholm - med en fortid som pressechef hos De Konservative går i netmediet POV International i struben på De Konservatives finansordfører, Rasmus
Jarlov.
Anledningen er, at Jarlov fredag i DR 2’s Deadline tørnede sammen med den erklæret
national-konservative filosof og cand.polit. Rune Toftegaard Selsing.
Sidstnævnte mener, at blå politikere fører en fej kampagne mod S-regeringen og
statsminister Mette Frederiksen i særdeleshed på baggrund af den manglende lovhjemmel
til aflivning af samtlige mink i Danmark og de slettede sms’er.
Selsing konkluderer - på baggrund af at hovedparten af vidnerne i Mink-kommissionen nu
er blevet afhørt - at Mette Frederiksen klarer frisag i Mink-kommissionen.
Og også, at hun ikke modtog advarsler om manglende hjemmel. Men at blå politikere
mod bedre vidende fremsætter en række falske anklager:

De har øjnet en mulighed for at ramme Mette Frederiksens
troværdighed og skyer ingen midler
“De har øjnet en mulighed for at ramme Mette Frederiksens troværdighed og skyer ingen
midler,” skrev Selsing i en længere kommentar i Jyllands-Posten, hvor han også forfægter
det synspunkt, at man som borgerlig ikke bare kan være ligeglad og køre med på
blodrusen:
For den blå mistillid, som de borgerlige politikere skaber, er lige så meget en
mistillid til demokratiet og myndighederne.
Den blå kampagne er i virkeligheden et tegn på borgerlig svaghed. For hvor er de
borgerlige visioner og ideer, lyder ræsonnementet.
Selsings bandbulle var udgangspunktet for, at Selsing og Jarlov tørnede sammen i
Deadline fredag aften.

Ikke imponeret over Jarlovs optræden
Mink-kommentator Frank Korsholm er ikke imponeret over Jarlovs TV-optræden, fremgår
det af hans nyeste mink-kommentar i POV International: “Blodrus, Berlingske og
usandheder om mink”.
Korsholm skriver:

➜ Læs også:K-profil og borgerlig kommentator i hård infight

“Det (er) egentlig ret bekymrende, når Rasmus Jarlov i Deadline fredag siger, at han
ikke vil acceptere minkkommissionens rapport til foråret, hvis den “frikender” Mette
Frederiksen.”
Herefter remser Korsholm op, hvor Jarlov - efter hans mening - går helt galt i byen:
Regeringen har ikke - som påstået i Deadline af Jarlov - erkendt ulovligheder.
Jarlov påstår, at regeringen fortsatte ulovlighederne i 14 dage. Forkert, lyder det fra
Korsholm.
Jarlov påstår, at tempobonussen var ulovlig. Nej, siger Korsholm, tempobonussen er
lovet på forventning om senere godkendelse af Folketinget. Fremgangsmåden er sjælden,
men ikke ulovlig.
Jarlov påstår på TV, at regeringen over for ham personligt har indrømmet, at den har
begået ulovligheder:

Den påstand er så vild, at Jarlov bør sætte navne på, hvem der har
sagt det
“Den påstand er så vild, at Jarlov bør sætte navne på, hvem der har sagt det,”
kommenterer Korsholm.

➜ Læs også:K-profil raser mod kommentator: Vi holder faktisk ikke
ferie
“Et af Danmarks mest venstreorienterede medier”
På jarlov.dk giver Rasmus Jarlov en slags svar på tiltale.
Eller rettere: Jarlov angriber budbringeren af Korsholms mink-kommentar: Netmediet POV
International.
POV International er, ifølge Jarlov, “fraregnet autonome og kommunistiske medier nok er
et af Danmarks mest venstreorienterede medier”.
Tre navngivne medarbejdere og skribenter på POV International får følgende skudsmål:

nok er et af Danmarks mest venstreorienterede medier
“POV International er stiftet af Annegrethe Rasmussen, som har stillet op til
Europaparlamentet for Venstresocialisterne, Morten Bay, som har stillet op til Folketinget
for Radikale Venstre og Signe Wenneberg, som har stillet op til Folketinget for
Socialdemokratiet.”
Rasmus Jarlov benytter ikke sit skriv “Frank Korsholm har direkte fejl i 9 af sine 10
punkter” til at kommentere Korsholms kritik af Jarlovs optræden i Deadline i fredags.
Derimod handler Jarlovs skriv om et helt andet indlæg, som Frank Korsholm skrev i POV
International 24. november.

Jan Kjærgaard
Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.
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Jarlov beklager forkerte oplysninger i sag om
mio. til ministerkollegas firma
Erhvervsministeren oplyste overfor finansudvalget, at
millionstøtte til forskningsminister Tommy Ahlers daværende
firma Rfrsh er begrundet i, at det skaffede udlændinge til
danske virksomheder.
Jan Kjærgaard
1. november 2018 - 10:53
Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) oplyste sidste uge over for Finansudvalget, at en af
begrundelserne for at støtte e-sport-virksomheden Rfrsh, som uddannelses- og
forskningminister Thomas Ahlers (V) var medejer af, med to millioner kroner var, at esportsarrangementet Blast Pro Series, som Rfrsh var arrangør af, skulle skaffe udenlandsk
arbejdskraft til danske virksomheder.
Rasmus Jarlov oplyste i den forbindelse Finansudvalget om, at e-sportsarrangementet
skaffede danske virksomheder hele 31 udenlandske IT-specialister.
Men oplysningen om de 31 udenlandske IT-specialister viser sig nu at være helt
udokumenteret.
Copenhagen Capacity, der stod for rekrutteringskampagnen, afviser således over for
Jyllands-Posten, at man specifikt kan henføre de 31 nyansættelser til Blast Pro Series.

Jarlov indskærper
Rasmus Jarlov erkender blankt fejlen, men sender aben videre til embedsmændene i
ministeriet.
Rasmus Jarlov beklager således over for Jyllands-Posten og understreger samtidig, at han
nu har indskærpet over for Erhvervsministeriet, at det ikke må ske igen:

Det var de svar, jeg fik fra mine embedsmænd
➜ Læs også:K-profil raser mod kommentator: Vi holder faktisk ikke
ferie
”Det var de svar, jeg fik fra mine embedsmænd. Det har vist sig ikke at være helt korrekt,
og det synes jeg selvfølgelig er utroligt ærgerligt, for vi skal selvfølgelig give 100 procent
præcise svar til Folketinget,” siger Rasmus Jarlov til avisen.
Forløbet får både Socialdemokratiets og Dansk Folkepartis finansordførere til at reagere.
”Jeg føler mig bestemt vildledt. Men kan diskutere en masse ting ved den her sag, men jeg
kan ikke forstå, hvordan man ikke tager sit ansvar mere alvorligt, når man svarer et

Finansudvalg, der faktisk er en smule irriteret i forvejen,” siger Dansk Folkepartis
finansordfører, René Christensen, til Jyllands-Posten.

Fadæse nummer to
Her hentyder René Christensen til, at Finansudvalget tidligere på året ikke blev orienteret
af daværende erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) om, at Rfrsh – da han bad
Finansudvalget om at støtte Rfrsh med to millioner kroner – delvis var ejet af uddannelsesog forskningsminister Tommy Ahlers.

➜ Læs også:S-kampagne får K-profil til at se rødt
Socialdemokratiets finansordfører Benny Engelbrecht vil samtidig have erhvervsministeren
til at forklare sig over for finansudvalget.
Rfrsh ejer blandt andet et af verdens bedste Counter Strike-hold, Astralis. Rfrsh er
værdisat til godt 100 millioner kroner.

Rfrsh er værdisat til godt 100 millioner kroner
Rfrsh afvikler i weekenden den anden runde af Counter Strike-turneringen Blast Pro Series
i Royal Arena i København. E-sports-arrangementet overværes af ikke færre end 12.000
tilskuere. Alle billetter er på forhånd udsolgt.
Tidligere i år har der været afholdt Blast Pro Series i Istanbul. I december afholdes endnu
en turnering i Lissabon. Dernæst følger turneringer i São Paulo, Miami og Madrid.

Jan Kjærgaard
Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.
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Og – så er der jo denne, som allerede under 2 timer blev fjernet
fra medierne – skrevet efter hukommelsen :
Gitte Eisenreich spørger :

Hmmm
Forespørgsel
Har nogen kopieret beretningen fra Folkemødet på
Bornholm, ??
.. hvor Rasmus Jarlov kom kørende i sin BMV, og parkerede på
en handicapplads
Beretningen var, at han blev orienteret om, at han ikke måtte
holde der, han påberåbe sig en dårlig fod
Ved fortsat afslag parkerede han på iværs, så han optog 3
handicappladser og gik til mødet
Efter mødet var hans bil væk, og man fortalte, at han kunne
hente den hos politiet i Rønne
P-vagtens udsagn skal jeg undlade

Gitte Eisenreich
Link til døgnrapporten, hvor den ikke figurerer
https://politi.dk/.../doegnrap.../fm-doegnrapport/2022/06/17
Gitte Eisenreich
Men dette er hans bil

