
Indlæg til ”oplevhou”. 

 
På opfordring skriver jeg hermed et lille indlæg om mit nye liv, som medlem af Folketinget. 
 

   Finn Thranum 
 
Ved valget i september 2011 opstillede jeg for første gang til Folketinget for Venstre i 
Østjyllands Storkreds. Min opstillingskreds er Aarhus Vest – Uffe Ellemanns gamle kreds – 
en af 11 opstillingskredse i Østjyllands Storkreds. I Aarhus Vest står jeg øverst på 
stemmesedlen, og i de andre 10 kredse står jeg i alfabetisk rækkefølge på stemmesedlen. 
 
Jeg blev valgt som nummer 8 udfra de personlige stemmer, og blev derfor 1. stedfortræder 
for de 7 Venstre folk, som kom i Folketinget. 
 
Allerede i december 2011 blev jeg kaldt ind som stedfortræder, idet Troels Lund Poulsen 
valgte at tage en midlertidig orlov. I marts 2012 valgte han at komme tilbage i Folketinget, og 
jeg nåede lige knap 100 dage som midlertidigt Folketingsmedlem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Troels Lund Rasmussen 

 
 
Den 1. juni 2013 valgte Lykke Friis at stoppe i Folketinget, og jeg blev dermed fast medlem af 
Folketinget. Jeg blev i efteråret 2013 genvalgt i Aarhus Vest som Folketingskandidat til det 
kommende valg, som senest afholdes i september 2015. 
 



 Lykke Friis 
 
Min hverdag er total forandret. Jeg tager til Christiansborg søndag eller mandag aften, og 
kommer hjem igen torsdag eller fredag aften. 
 

 
 
Jeg bor i en lille lejlighed på Christianshavn i et gammelt hyggeligt hus, hvor der bor 8 andre 
Folketingsmedlemmer. 
 
Min bil står parkeret inde i Slotsgården på Christiansborg, så jeg nyder min daglige gåtur fra 
Christianshavn til Christiansborg og retur. 
 
Hver anden morgen løber jeg en tur rundt på voldene ved Holmen og rundt om Operaen.  
 
Jeg møder normalt kl. 08:00 og forlader Christiansborg engang efter kl. 22:00. På den måde 
udnytter jeg min arbejdstid optimalt, når jeg alligevel ikke kan smutte hjem til familien. 
 



Jeg sidder i følgende udvalg: 
 

• Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 
• Socialudvalget 
• Børne- og Undervisningsudvalget 
• Kommunaludvalget 
• Ligestillingsudvalget 
• Færøudvalget 
• Nordisk råd 

 
Ovenstående udvalg kræver megen forberedelse, og dagtimerne tirsdag, onsdag og torsdag er 
fyldte med V gruppemøder, V udvalgsmøder, Udvalgsmøder, Ministersamråd, 
Folketingsmøder, Høringer, gæster som kommer på besøg og et utal af eksterne møder og 
konferencer som ethvert Folketingsmedlem bliver inviteret til på hverdage og i weekenden. 
Herudover kontaktes vi meget af pressen og får dagligt et meget stort antal mails fra ind- og 
udland. 
 

 
 
Jeg er med i et ”klyngesamarbejde” – sammen med Peter Christensen, Martin Geertsen, 
Søren Pind, Karen Ellemann og Jacob Ellemann. Det vil sige, at vi er fælles om vores 
kontormedarbejdere og vi holder hver tirsdag et klyngemøde, hvor vi drøfte aktuelle sager. 
 
Jeg har været ordfører på 3 lovforslag, så jeg har været på talerstolen flere gange, og efter 
min ”jomfrutale” fik jeg mønter fra de tilstedeværende folketingsmedlemmer til minde om 
den helt store oplevelse, hvor jeg med rystende ben skulle sige de første ord fra 
Folketingets talerstol. 



Onsdag den 12. marts 2014 var Britta og jeg inviteret til hofbal ved dronningen sammen med 
hele Folketinget og de mange hoffolk. Det var en stor oplevelse at hilse på de kongelige, nyde 
maden og danse Lancier i de flotte lokaler.    

       

Jeg har orlov fra mit fuldtidsjob i ambulancetjenesten, men jeg er stadigvæk ansat på kvart 
tid, og har 2 døgnvagter om måneden på ambulancen i Odder, så jeg er klar til 
ambulancejobbet, hvis jeg mod forventning ikke opnår valg ved det kommende Folketingsvalg. 
 
Mange Folketingsmedlemmer vælger at flytte bopæl og familien til København. Men en ting er 
helt sikkert – det gør jeg ikke – jeg bliver sammen med familien boende i Hou – Danmarks 
perle ☺ 
 
I er altid meget velkomne til at besøge mig, hvis I en dag er i København. 
 
Jeg kan kontaktes på mobil 61 62 39 62 eller finn.thranum@ft.dk 
 
Jeg håber ovenstående giver en lille oplevelse af mit spændende arbejde som 
Folketingsmedlem. 
 
HUSK at se udsendelsen med Jan Gintberg i Folketinget den 10. april på DR1. 
 
Med venlig hilsen 
Finn Thranum, MF 


