
Til Trafikministeren og de trafikpolitiske ordførere.   Solbjerg 05-05-2018 

Jeg ved ikke om ”JP-Aarhus” når frem til læsesalen på Christiansborg. 

I den avis (02-05-2018) har jeg et debatindlæg om et nationalt transportudvalg. 

https://jyllands-posten.dk/aarhus/meninger/breve/ECE10565691/der-burde-nedsaettes-et-nationalt-

transportudvalg/ 

 

Med venlig hilsen 

Jørgen Christensen 

Tisetvej 24 

8355 Solbjerg 

 

 

Svar: 

 
Fra: Kristian Pihl Lorentzen [mailto:Kristian.Lorentzen@ft.dk]  

Sendt: 8. maj 2018 12:05 
Til: Jørgen 

Cc: Andreas Steenberg; Christian Poll; Henning Hyllested; Karsten Hønge; Kim Christiansen; Ole Birk 
Olesen; Rasmus Jarlov; Rasmus Prehn; Villum Christensen 

Emne: Re: Nationalt transportudvalg 

 

Kære Jørgen  

Tak for dit inspirerende indspark. Man kan sige at Folketingets transportudvalg jo er et nationalt 

transportudvalg, der arbejder til gavn for hele Danmark. Hvis du mener nedsættelse af en 

transportkommission, så er jeg ikke enig i behovet. Vi har et klart billede af, hvilke 

infrastrukturinvesteringer, der bør gennemføres i de kommende år. Det behøver vi ikke, at have 

kommissioner eller eksperter til at fortælle os. I stedet skal vi snarest lave en bred politisk aftale om en 

sammenhængende masterplan for investeringer frem mod 2030. Endnu engang tak for din mail.  

Med venlig hilsen  

Kristian Pihl Lorentzen 

MF, Transportordfører for Venstre 

Medlem af Folketingets Præsidium 

www.kplorentzen.dk 

 

Enig  

 
Med venlig hilsen 
 
Rasmus Jarlov 
MF 
 

 
 
Medlem af Folketinget (K) 
Forsvars-, Finans- EU-, Beskæftigelses-, Transport-, Post-, Grønlands- og Færøordfører 
Formand for Forsvarsudvalget 

 
Christiansborg 
DK-1240 København K 
 

https://jyllands-posten.dk/aarhus/meninger/breve/ECE10565691/der-burde-nedsaettes-et-nationalt-transportudvalg/
https://jyllands-posten.dk/aarhus/meninger/breve/ECE10565691/der-burde-nedsaettes-et-nationalt-transportudvalg/
http://www.kplorentzen.dk/


Tlf.  +45 33 37 55 00 
Dir.  +45 33 37 42 08 
 
www.ft.dk 

 

Kære Kristian 

Tak for dit svar. 

Jeg er enig med dig i, at hvis der laves brede forlig, som indeholder både rød og blå blok, kan i godt klare 

det selv og udstikke retningerne. Det man skal undgå er ”stop and go” situationerne.  

Dog mener jeg også, at der skal eksperter ind over, og ikke kun embedsmænd fra de forskellige styrelser, 

når et nyt projekt på transport-området præsenteres i Folketinget. 

Med venlig hilsen 

Jørgen Christensen 

Tisetvej 24 

8355 Solbjerg  

 

Kære Jørgen   

Tak for din mail og de mange gode pointer . 

Når du skriver nationalt transportudvalg går jeg ud fra at du mener ekspertudvalg som 

infrastrukturkommissionen . 

Jeg er helt enig i at der skal laves en langsigtet investeringsplan , gerne til 2040 . 

 

Mvh Kim Christiansen 

Sendt fra min iPhone 

 
Jeg er helt på linje med Kim! 

 

Med venlig hilsen 
 
Andreas Steenberg 
MF 
 

 
 
Medlem af Folketinget (RV) 

 
Christiansborg 
DK-1240 København K 
 
Tlf.  +45 33 37 55 00 
Dir.  +45 33 37 47 15 
 
www.ft.dk 
 

 

Tak for din mail.  

Desværre kan jeg ikke svare personligt tilbage på alle henvendelser, da jeg hver dag 

modtager mange mails.  

Alle bliver læst og alle indgår i mit daglige arbejde. 

Hvis det haster, send en SMS på min mobil: 61624595. 

http://www.ft.dk/
http://www.ft.dk/


Vedrørende møder og andet, kontakt da venligst Tobias Andersen på 

Tobias.Andersen@ft.dk eller telefon: 61623912.  

Drejer din henvendelse sig om SF's politik, kan du med fordel læse på SF's hjemmeside. 

sf.dk eller sende en mail til sf@sf.dk  

 

Med venlig hilsen 

Karsten Hønge 

 

 

Tak for din email. 

Jeg er fuldt booket til Folkemødet på Bornholm og har derfor ikke mulighed for at deltage i flere 

arrangementer.  

Jeg kan generelt ikke nå at besvare ret mange emails. Jeg er fuldt ud klar over, at det er utilfredsstillende, 

da hver email ofte er vigtig, og jeg ville ønske det kunne være anderledes.  

Den konservative folketingsgruppe består desværre kun af seks personer, og vi skal dække det samme antal 

områder og ordførerskaber, som partier med mere end 40 folketingsmedlemmer. Det betyder, at vi oftest 

er inviteret til fire møder samtidig og får enormt mange henvendelser per person.  

Jeg har af samme grund desværre heller ikke mulighed for at deltage i spørgeskemaundersøgelser om 

politik eller interviews med skoleelever, studerende, forskere eller journaliststuderende.   

For skoleelever, vil jeg anbefale, at man enten skriver til en lokal konservativ politiker (enten et 

byrådsmedlem fra sin egen kommune eller en lokal folketingskandidat) eller at man skriver til 

skole@konservative.dk. Så får man med garanti svar.  

med venlig hilsen 

Rasmus Jarlov 

Forsvars-, EU-, beskæftigelses-, transport-, post-, Grønlands-, Færø-, reform- og finansordfører for 

Det Konservative Folkeparti 

 

TAK for din henvendelse 

Jeg modtager hver dag rigtig mange e-breve, og det er overvældende, men jeg er rigtig glad for 

det. 

Jeg kan ikke nå at besvare dem alle, men jeg læser dem og bruger de mange gode ideer og input i 

mit arbejde i Folketinget. 

Drejer din henvendelse sig om presse, bedes du venligst kontakte presserådgiver Rune Langhoff på 

rune.langhoff@ft.dk eller tlf.: 6162 4778 

 

Venlig hilsen 

Christian Poll 

Medlem af Folketinget (ALT) 

http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/christian-poll.aspx 
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