
18 timer uden mad Fire unge svarer på Inger Støjbergs påstand om, at fastende muslimer ikke kan passe deres arbejde ordentligt

visorformanden ofte udtaler sig på vegne
af hele kollegiet.

»Da der var tale om at fl��ytte nogle funk-
tioner ud, f.eks. statsrevisorerne, var det
Folketingets formand, der mente noget
om det. Derfor er der god grund til at gen-
nemtænke det her, før man bare siger, at
sådan er det«, siger Leif Mikkelsen.

Spørgsmålet har ikke været drøftet
blandt statsrevisorerne. 72-årige Henrik
Thorup har ventileret ønske om at påtage
sig opgaven – uanset fruens position.

»Det har vi slet ikke tænkt over, men det
får ikke nogen betydning. Det er jo ikke
anderledes, end det plejer at være«, udtal-
te han i sidste uge til Altinget.

SF’s gruppeformand, Jacob Mark, er
imidlertid betænkelig.

»Jeg har altid ment, at når man skal
kontrollere nogen, er det bedst, at man
kan gøre det fuldstændig uafhængigt af
dem, man kontrollerer. Det kan jeg godt
være bekymret for i denne konstruktion.
Det må undersøges nærmere«, siger han.

Lukrativ post 
Posten som statsrevisor er blandt de mest
lukrative politiske ’ben’ og udløste i 2017
en årsløn på ca. 309.000 kroner. For-
mandshvervet indebærer ikke et ekstra
honorar. I formålsbeskrivelsen på statsre-
visorernes hjemmeside hedder det, at
»hverken regering eller Folketing har ind-
fl��ydelse på statsrevisorernes arbejde«.
Blandt hovedopgaverne er revision og
kontrol af statens regnskaber samt afgi-
velse af beretninger til Folketinget. 

I praksis er det relativt sjældent, at
statsrevisorerne har fokus på sager om
Folketingets arbejde. Oftest samler inter-
essen sig om en ministers eller et embeds-
værks handlemåde. 

Ifølge Peder Larsen opererer statsrevi-
sorerne med begreberne generel og spe-
cifi��k inhabilitet. Det første vedrører per-
soner, som har en betydende stilling i den

F lere partier udtrykker betænkelig-
hed ved, at folketingsformand Pia
Kjærsgaards (DF) ægtefælle, re-

gionsrådsmedlem Henrik Thorup (DF),
står til at blive formand for Folketingets
kontrolorgan statsrevisorerne. 

Statsrevisorernes mangeårige for-
mand, SF’eren Peder Larsen, takker af til
efteråret, og med 20 års anciennitet som
statsrevisor står Thorup til tage over. Men
det er ikke en god idé at koncentrere så
meget magt i samme ægteskab, mener
gruppeformand Leif Mikkelsen (LA):

»Man bør overveje, om det her nu er rig-
tigt og skaber tillid til folkestyret, eller om
det skaber manglende gennemsigtighed.
Jeg synes, man skal overveje en anden løs-
ning«, siger han.

Leif Mikkelsen, der er medlem af Folke-
tingets ledelse, præsidiet, understreger,
at han ikke har noget at udsætte på hver-
ken Kjærsgaards eller Thorups integritet
eller varetagelse af deres hverv. Thorup
har været statsrevisor siden 1998 og næst-
formand siden 2006. Men Mikkelsen me-
ner, at der er forskel på rollerne som for-
mand og næstformand, bl.a. fordi statsre-

offentlige forvaltning, det andet en en-
keltsag, hvor en statsrevisor tidligere kan
have været indblandet i en sag. F.eks. har
nuværende og tidligere statsrevisorer
som Henrik Sass Larsen (S) og Kristian Jen-
sen (V) været inhabile i behandlingen af
enkeltsager, som de før har haft berøring
med som ministre. Men problemstillin-

gen med Kjærsgaard og Thorup har ifølge
Peder Larsen ingen fortilfælde. 

Han forklarer, at statsrevisorerne i som-
mer henvendte sig til Folketingets ledelse
for at klage over statsministeren i sagen
om kvotekongerne. Klagen skyldtes, at
statsminister Lars Løkke Rasmussen (V)
brugte en ikkefærdigbehandlet kritik fra
Rigsrevisionen som delbegrundelse for at
fl��ytte fi��skeriet væk fra daværende miljø-
og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

»Spørgsmålet ville være, hvem af de to
(Kjærsgaard eller Thorup, red.) der skulle
trække sig«, siger Peder Larsen. 

Peder Larsen opfordrer Folketinget til
at gøre sin stilling op.

»I teorien kan man godt tænke sig, at
der over en fi��reårig periode ikke vil være
ét eneste tilfælde, hvor der vil være et ha-
bilitetsproblem. Men jeg kan heller ikke
udelukke det«, siger han.

Hverken Venstre eller Socialdemokrati-
et har gjort sin stilling op.

»Vi må tage stilling til det, når det er
mere aktuelt«, siger gruppeformand Ka-
ren Ellemann (V).

Hos Alternativet tør gruppeformand
René Gade ikke konkludere fi��rkantet.

»Hvis jeg selv
stod i situationen,
ville jeg tænkte, at
der ville kunne stil-
les en masse
spørgsmål om,
hvorvidt den ord-
ning var god«, si-
ger han. 

Enhedslisten, der står til at få en post
som statsrevisor, vil bore i sagen.

»Der er et problem, og det skal undersø-
ges, om der juridisk set er belæg for, at der
er habilitetsproblemer«, siger Enheds-
listens præsidiemedlem, Christian Juhl.

Professorer er uenige
Professor i forvaltningsret ved Køben-
havns Universitet Michael Gøtze peger
på, at der ville være et problem, hvis for-
valtningslovens almindelige habilitets-
regler var gældende ved udpegelsen af
formanden for statsrevisorerne. 

»Hvis man tilstræber at følge en prak-
sis, der efterlever grundprincipperne i
forvaltningsretten om habilitet, vil me-
get tale for at undgå den konstruktion«,
siger Gøtze.

Han understreger, at det ikke har noget
at gøre med, om Henrik Thorup vil kunne
blive en kvalifi��ceret og dygtig formand
for statsrevisorerne.

»Det handler om, at det ikke må svække
tilliden til institutionen, og det har intet
at gøre med, om personen er en fornuftig
eller saglig person«, siger han.

Omvendt har professor i statsret Jørgen
Albæk Jensen fra Aarhus Universitet svært
ved at få øje på problemet.

»Jeg har svært ved at se, hvor interesse-
konfl��ikten skulle være«, siger han.

Henrik Thorup skriver i en sms, at der
ikke er noget nyt at tilføje, og at emnet
ikke har været drøftet. »Yderligere har jeg
ikke for tiden«, skriver han.
kristian.klarskov@pol.dk

statsrevisorer

Folketingets formand, Pia
Kjærsgaards, ægtemand
står til at blive formand for
Folketingets statsrevisorer.
Flere partier er skeptiske. 

MAGTFULDT PAR. Folketingets 
formand Pia Kjærsgaard er gift med 
Henrik Thorup, der kan blive den næste
formand for statsrevisorerne. 
Arkivfoto: Jens Dresling

KRISTIAN KLARSKOV

Jeg synes, man
skal overveje en
anden løsning
Leif Mikkelsen

LA: Forkert at forfremme Pia K.s mand
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Hvordan får du din hverdag til at hænge sammen, når du skal
faste i så mange timer?

»Det eneste, der er ændret i min hverdag, er, at jeg ikke
er så energisk, som jeg plejer. Men ellers er min hverdag
den samme som altid«.

Har Inger Støjberg en pointe, når hun siger, det er uholdbart
at passe sit arbejde – for dit vedkommende din skole – når man
ikke spiser eller drikker i 18 timer?

»Jeg ved ikke, hvad jeg har at sige til hende. Jeg har læst
lidt af hendes indlæg, og da jeg begyndte at læse, tænkte
jeg først: Yes, nu får vi ferie! Men da jeg læste videre, fandt
jeg ud af, at det ikke var en god ting. Man kan sagtens lave
sit arbejde, selv om man ikke spiser«.

Muntas Jama Muuse, 
17 år, 9. klasse på Nørrebro

Foto: Andreas Haubjerg

Hvordan er det at faste så mange timer, som I gør i år?
»Den første dag var ret hård, men med tiden vænner

man sig til det. Jeg er altid sulten, om jeg faster eller ej, så
det ændrer ikke så meget på min hverdag. Jeg synes ikke,
det er så hårdt længere«. 

Har Inger Støjberg en pointe, når hun siger, det er uholdbart
at passe sit arbejde, når man ikke spiser eller drikker i 18 timer?

»Jeg passer mit arbejde meget godt. Jeg er ansvarlig i El-
giganten, hvor jeg har en masse medarbejdere. Det er no-
get religiøst, og det kan man ikke stoppe. Hvis jeg får det
dårligt, så skal jeg nok spise. Hvis jeg var buschauffør og
følte, jeg havde det dårlig og kunne skade en masse men-
nesker, så skulle jeg jo nok spise for at undgå det«.

Foto: Andreas Haubjerg

Ala Zalaf,
arbejder i Elgiganten

Faster normalt, men ikke i dag, fordi han er på medicin.
Hvordan er det at faste så mange timer, som I gør?
»Det er vidunderligt, det føles godt, og jeg føler mig fak-

tisk overhovedet ikke sulten. Jeg føler faktisk, jeg bliver
renset i kroppen og bliver lidt mere clean. Den her hellige
måned er en form for udrensning. Jeg synes, det er en
temmelig god følelse at faste. Og det er sundt! Det er det
rette ord faktisk«. 

Har Inger Støjberg en pointe, når hun siger, det er uholdbart
at arbejde, når man ikke spiser eller drikker i 18 timer?

»Nej, det passer ikke. Det kan jeg bevise. Jeg har faktisk
to jobs med mad, hvor jeg er vant til at spise, og det kan
godt lade sig gøre at passe dem i ramadanen«.

Mahmoud El-Ghaoui, 
24 år, laver mad på en café

Foto: Andreas Haubjerg

Har Inger Støjberg en pointe, når hun siger, det er uholdbart at
passe sit arbejde – for dit vedkommende din skole – når man ik-
ke spiser eller drikker i 18 timer?

»Nej, det synes jeg ikke. Jeg arbejder selv i Netto, hvor
jeg er leder og arbejder otte timer på en vagt. Jeg har godt
kunnet mærke på mig selv, at jeg faster, men det har ikke
gjort nogen forskel på den måde, jeg arbejder på. Jeg har
stadig mine opgaver, jeg skal klare, og det gør jeg. Om jeg
har det dårligt eller godt på arbejde, er jo lige meget. Så
længe jeg gør det, jeg skal, kan jeg ikke se, at det er et pro-
blem, at jeg faster. Og så synes jeg også, det er ret svært at
sige til folk, at de ikke må faste – så kunne man jo sige, at
man ikke havde lyst til at spise eller drikke noget i dag«.

Hussam Zalaf, 
20 år, arbejder i Netto og studerer

Foto: Andreas Haubjerg

F lere ministerier bliver nu bedt om
at undersøge ramadanens konse-
kvenser for samfundet.

Det sker, efter at udlændinge- og inte-
grationsminister Inger Støjberg (V) har
opfordret blandt andete fastende bus-
chauffører til, at de holder deres ferie un-

der ramadanen, fordi de i hendes øjne
udgør en sikkerhedsrisiko.

Sagen har fået udlændinge- og integra-
tionsordfører Mattias Tesfaye (S) til at sen-
de skriftlige spørgsmål til fi��re ministerier.

»Enten er der et sikkerhedsproblem på
sygehuse og i bustransporten, eller også
er der ikke«, siger han og tilføjer:

»Hvis det er et sikkerhedsproblem, skal
de jo slet ikke på arbejde. Men hvis der
ikke er et sikkerhedsproblem, synes jeg,
at det er langt ude at skrive sådan en
klumme, som hun har skrevet i BT, som
bare skaber usikkerhed«, siger han. 

Tesfaye beder derfor transportminister
Ole Birk Olesen (LA) om at redegøre for,
om der sker fl��ere færdselsuheld under ra-
madanen, og sundhedsminister Ellen Tra-
ne Nørby (V) skal svare på, om der i syge-
husvæsenet er fl��ere hændelser, eksempel-

vis fejloperationer, i den periode. Derud-
over skal beskæftigelsesministeren for-
klare, om der sker et fald i produktivite-
ten, mens Inger Støjberg selv skal svare
på, hvad hun bygger det på, at der skulle
være »sikkerhedsmæssige og produktivi-
tetsmæssige« problemer i fasteperioden.

Alternativets udlændingeordfører, Jo-
sephine Fock, sukker dybt, da hun hører
om Tesfayes spørgsmål. Hun synes ikke, vi
skal bruge mere tid på Støjbergs indlæg.

»Det ville klæde Socialdemokratiet ikke
at bære ved til det bål, Inger Støjberg er i
færd med at puste godt op under i for-
hold til at hænge en hel befolkningsgrup-
pe, der fejrer en særlig højtid, ud. Der er
intet belæg for, at folk skulle være uarbejs-
dygtige under ramadanen, og hvis enkel-
te har problemer, løses det på den konkre-
te arbejdsplads«, siger Josephine Fock.

Men det er unødvendigt at undersøge
konsekvenserne, mener Dansk Folkepar-
tis udlændinge- og integrationsordfører,
Martin Henriksen.

»Tilbage står bare, at vi mangler kon-
krete politiske initiativer, der er rettet
mod ramadanen og den stigende islami-
sering af Danmark«, siger han.

Vakt opmærksomhed i udlandet
Inger Støjbergs opfordring til fastende
muslimer blev mandag bragt som et de-
batindlæg i BT.

»Det kan helt lavpraktisk være farligt
for os alle, hvis buschaufføren hverken
spiser eller drikker i løbet af en hel dag«,
skrev Støjberg, der også forudså konse-
kvenser på sygehuse og på fabrikker.

Indlægget er siden blevet omtalt af me-
dier i Indonesien, Israel, Storbritannien,

Sverige, Tyrkiet og USA. Britiske The Guar-
dian har bragt en artikel, hvor Inger Støj-
berg bliver beskrevet som en minister
med en hård kurs over for immigration.

Herhjemme er ernæringsforskere og
buschauffører også blevet hørt i debat-
ten. Forskerne har haft delte meninger,
mens busselskabet Arriva har afvist, at
fastende chauffører giver problemer.

Anderledes forholder det sig hos et an-
det selskab, De Blaa Omnibusser. Drifts-
chef Morten Sørensen har været i bran-
chen i mere end 30 år og fortæller, at
chauffører, der faster under ramadan,
holder ferie i perioden.

»For 10 år siden var der en episode, hvor
en kollega faldt sammen over rettet i en
rundkørsel i Allerød. Ingen passagerer
kom til skade, men mistanken var, at det
skyldtes ramadanen. Det gav anledning

til at fi��nde en løsning, så vores model
med, at de fastende holder ferie, er fast
praksis i hele branchen«, siger han.

Inger Støjberg har påpeget, at hun
kommer med en opfordring, og dermed
skal der ikke lovgives. Alligevel vil Social-
demokratiet overveje at bruge lovgiv-
ning, hvis ministerierne viser, at fastende
muslimer udgør en sikkerhedsrisiko. 

»Om det så er lovgivning, bekendtgø-
relser eller beslutninger i regionsrådet,
altså hvilket niveau, beslutningen skal
træffes på, skal jeg ikke gøre mig klog på,
men så skal vi gribe ind politisk. Vi skal ik-
ke acceptere, at der en måned om året,
hvor der er større risiko for fejloperati-
oner, end der plejer at være«, siger Tesfaye.

Det har ikke været muligt at få en kom-
mentar fra Inger Støjberg.
rasmus.straka@pol.dk

Socialdemokratiet vil have
undersøgt, om fastende
muslimer er årsag til trafik-
uheld og fejloperationer. 

Ministerier skal undersøge ramadankonsekvenser
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