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Travl tid  

Ugerne flyver fortsat afsted og der er fortsat drøntravlt på Christiansborg og som det plejer hvert år 

op til Folketingets sommerferie – ja så samler de sidste lovbehandlinger og reformer sig sammen. 

Inden sommerferien skal også flere forhandlinger på mine politiske områder helst nå i mål. 

Samtidig er der også en tendens til at oppositionens store bunke af beslutningsforslag og 

forespørgsler hober sig op her sidst på folketingsåret. Det betyder meget lange arbejdsdage, som 

starter meget tidligt, og slutter sent. For mig er det specifikt dagtilbudspakken og reformen af vores 

udspil om en ny Forberedende Grunduddannelse, som tager det meste af tiden i disse uger. 

Den kommende weekend er også fyldt op – både med fester på det private område, men også med 

en lørdag, hvor jeg skal give indlæg på Venstres kandidattræf i Fredericia og en søndag med fælles 

møde for de tre regeringspartiers ministrer og folketingsmedlemmer.  

 

Politisk kaos omkring SKAT 

Midt i al travlhed er der også dukket en skandale op, som de fleste nok er bekendt med. Nemlig 

skandalen i SKAT. Myndigheden har ikke evnet at få inddrevet skattegæld, 

ejedomsvurderingssystemet har sejlet, og så har der været en masse svindel med udbytteskat. Det er 

bare ikke i orden – vi borgere skal kunne have tillid til en af de mest centrale institutioner i vores 

land.  

Derfor er det fint, at der nu kommer en undersøgelseskommission, som skal kulegrave 

omstændighederne i SKAT og placere et ansvar. Men en kommission tryller jo ikke problemerne 

væk, som det næsten kan lyde på nogle politikere. Røde som blå regeringer har et fællesansvar for, 

hvad der er sket i SKAT. Og nu har vi et fælles ansvar for at løse problemerne. Det varslede 

Venstre klart og tydeligt, da vi overtog regeringsansvaret i 2015. Vi har nemlig afsat midler til at 

ansætte 1000 nye medarbejdere, og dermed styrke SKAT betragteligt. 

 

En reform af uddannelsestilbud, forberedende grunduddannelse 

Jeg har gennem lang tid omtalt problemet med, at vi i Danmark desværre har alt for mange unge 

mennesker, som ikke får ordentligt fat om tilværelsen, når det gælder beskæftigelse og uddannelse. 



Faktisk gælder det for 50.000 unge mellem 15 og 24, som hverken har en ungdomsuddannelse eller 

et fast arbejde. Det er ikke godt nok. For mig at se, er det et af de største problemer, jeg politisk har 

stået over for.  

Nu har vi fra Venstre og regeringens side fremlagt en meget ambitiøs reform, der skal sikre, at alle 

unge kommer med - enten gennem arbejde eller uddannelse. Og vi har allerede gået i gang med de 

politiske forhandlinger sammen med de af Folketingets partier, som også var med i 

erhvervsskolereformen. Forhåbentligvis kan vi inden sommerferien præsentere en reform med bred 

politisk opbakning.  

 

Invitation: Grundlovsmøde for 7. gang i min have 

Traditionen tro inviteres der igen i år til Grundlovsmøde mandag den 5. juni kl. 10-12 i vores have 

på Egebjerg Landevej 14, Krogager. I år er det 7. gang, at jeg lægger have til at fejre demokratiets 

festdag. I tilfælde af dårligt vejr rykker arrangementet indendørs i tømrerværkstedet. Det glæder 

mig at kunne byde velkommen til Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, som er årets 

hovedtaler. Desuden holder formand for Sønderjysk Landbrug, Christian Lund og jeg også 

Grundlovstaler. Alle er meget velkomne, og der er lagt op til et par spændende og hyggelige timer, 

som slutter af med muligheden for køb af grillpølser, øl og vand. Jeg håber også du har lyst til at 

være med at fejre denne traditionsrige dag.  

Efter arrangementet i vores egen have kører jeg straks mod Rødding Højskole, hvor jeg i år har sagt 

ja til at deltage i et lidt anderledes Grundlovsmøde, hvor jeg ikke skal holde en decideret 

Grundlovstale, men i stedet præsentere og bringe en Grundlovshilsen med afsæt i en af de danske 

sange fra Højskolesangbogen.  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/jacob.mouritsen.5


Klip fra medieomtale den sidste måned 

Fra JV Vejen 25. april 

 

Fra JV, VAF og Jyske og Fynske Medier 7. maj 

 



Fra Give Ugeavis 9. maj 

 

Fra JP 10. maj 



 

Læs det hele her: http://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE9566611/flere-statslige-arbejdspladser-

til-provinsen/  

Fra BT 10. maj 

http://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE9566611/flere-statslige-arbejdspladser-til-provinsen/
http://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE9566611/flere-statslige-arbejdspladser-til-provinsen/


 

 


